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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till 
offentliga myndigheters webbplatser
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0721),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0394/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur 
och utbildning (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser

om tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser och till 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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webbplatser som drivs av enheter som 
tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Webbtillgänglighet handlar om de 
principer och den teknik som ska iakttas 
när man bygger webbplatser, i syfte att 
göra webbplatsernas innehåll tillgängligt 
för alla användare, särskilt dem med 
funktionella begränsningar, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning. 
Webbplatsernas innehåll omfattar såväl 
text som icke-textuell information samt
nedladdning av blanketter och 
tvåvägsinteraktion, dvs. behandling av 
digitala blanketter, autentisering och 
transaktioner såsom ärendehantering och 
betalningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En tillnärmning av de nationella 
åtgärderna på unionsnivå, grundad på en 
överenskommelse om tillgänglighetskraven 
avseende offentliga myndigheters 
webbplatser, är nödvändig för att få ett slut 
på fragmenteringen. Det skulle minska 
osäkerheten för webbutvecklarna och 

(13) En tillnärmning av de nationella 
åtgärderna på unionsnivå, grundad på en 
överenskommelse om tillgänglighetskraven 
avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och webbplatser som drivs av 
enheter som tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster, är nödvändig för 
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skulle främja interoperabiliteten. Genom 
att använda tillgänglighetskrav som är 
teknikneutrala kommer innovationer inte 
att hämmas, utan kanske rent av stimuleras.

att få ett slut på fragmenteringen. Det 
skulle minska osäkerheten för 
webbutvecklarna och skulle främja 
interoperabiliteten. Genom att använda 
tillgänglighetskrav som är teknikneutrala 
kommer innovationer inte att hämmas, utan 
kanske rent av stimuleras.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medborgarna bör få bättre tillgång till 
offentliga sektorns onlinetjänster och bör 
erhålla tjänster och information som gör 
det lättare för dem att åtnjuta sina 
rättigheter i hela unionen, särskilt rätten att 
fritt röra sig och bosätta sig inom unionens 
territorium samt friheten att etablera sig 
och tillhandahålla tjänster.

(15) Medborgarna bör få bättre tillgång till 
offentliga onlinetjänster och bör erhålla 
tjänster och information som gör det lättare 
för dem att åtnjuta sina rättigheter i hela 
unionen, särskilt rätten att fritt röra sig och 
bosätta sig inom unionens territorium samt 
friheten att etablera sig och tillhandahålla 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att vissa typer av webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter och är nödvändiga 
för allmänheten görs tillgängliga i enlighet 
med gemensamma krav. Sådana typer av 
webbplatser identifierades i samband med 
benchmarkingen av e-förvaltningen 2001 
och har använts som grund för 
förteckningen i bilagan.

(19) Direktivet bör syfta till att säkerställa 
att alla webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter eller av enheter som 
tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster, och som är 
nödvändiga för allmänheten, görs 
tillgängliga i enlighet med gemensamma 
krav. De typer av webbplatser som drivs av 
enheter som tillhandahåller 
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grundläggande tjänster och som ska 
omfattas av detta direktiv bör förtecknas i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I detta direktiv fastställs krav om 
webbtillgänglighet för vissa typer av
webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter. För att underlätta för de 
berörda webbplatserna att uppnå 
överensstämmelse med dessa krav bör 
överensstämmelse förutsättas för de 
berörda webbplatser som överensstämmer 
med harmoniserade standarder som tas 
fram och offentliggörs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1025/2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
1673/2006/EG och som innehåller 
detaljerade tekniska specifikationer för 
dessa krav. Enligt den förordningen ska 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
kunna invända mot de harmoniserade 
standarder som de anser inte helt uppfylla 
de krav om webbtillgänglighet som 
fastställs i detta direktiv.

(20) I detta direktiv fastställs krav om 
webbtillgänglighet för alla webbplatser 
som drivs av offentliga myndigheter eller 
av enheter som tillhandahåller 
grundläggande tjänster. För att underlätta 
för de berörda webbplatserna att uppnå 
överensstämmelse med dessa krav bör 
överensstämmelse förutsättas för de 
berörda webbplatser som överensstämmer 
med harmoniserade standarder som tas 
fram och offentliggörs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1025/2012 om europeisk 
standardisering och som innehåller 
detaljerade tekniska specifikationer för 
dessa krav. Enligt den förordningen ska 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
kunna invända mot de harmoniserade 
standarder som de anser inte helt uppfylla 
de krav om webbtillgänglighet som 
fastställs i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga 
konstruktionen av en offentlig myndighets
webbplats till alla efterföljande 
uppdateringar av innehållet. En 
harmoniserad metod för övervakning bör 
omfatta ett sätt att i alla medlemsstater på 
enhetlig grund kontrollera webbplatsens 
grad av överensstämmelse med kraven 
avseende webbtillgänglighet, samt 
anvisningar om hur ett representativt urval 
av webbplatser ska göras och med vilken 
periodicitet övervakning ska ske. 
Medlemsstaterna bör årligen rapportera 
om resultatet av övervakningen och mer 
allmänt om vilka åtgärder som har vidtagits 
för att genomföra detta direktiv.

(24) Överensstämmelsen med kraven om 
webbtillgänglighet bör övervakas 
kontinuerligt från den ursprungliga
konstruktionen av en berörd webbplats till 
alla efterföljande uppdateringar av 
innehållet. En harmoniserad metod för 
övervakning bör omfatta ett sätt att i alla 
medlemsstater på enhetlig grund 
kontrollera webbplatsens grad av 
överensstämmelse med kraven avseende 
webbtillgänglighet, samt anvisningar om 
hur ett representativt urval av webbplatser 
ska göras och med vilken periodicitet 
övervakning ska ske. Medlemsstaterna bör 
regelbundet rapportera om resultatet av 
övervakningen och mer allmänt om vilka 
åtgärder som har vidtagits för att 
genomföra detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I syfte att garantera att de berörda 
webbplatserna görs tillgängliga i enlighet 
med de krav avseende webbtillgänglighet 
som fastställs i detta direktiv bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att vid behov närmare
specificera dessa krav och fastställa den
europeiska standarden eller delar av denna
som, i avsaknad av harmoniserade 

(26) I syfte att garantera att de berörda 
webbplatserna görs tillgängliga i enlighet 
med de krav avseende webbtillgänglighet 
som fastställs i detta direktiv, och i syfte att 
se till att dessa krav är tydliga och 
lättbegripliga för de aktörer som deltar i 
genomförandet av direktivet, inbegripet 
externa webbutvecklare och intern 
personal i den offentliga förvaltningen,
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
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standarder, skulle kunna ligga till grund för 
förutsatt överensstämmelse med kraven om 
webbtillgänglighet för de berörda 
webbplatser som uppfyller en sådan 
standard eller delar av den. Det är av
yttersta vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande
arbete, inbegripet på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen för att vid behov ge närmare
upplysningar om dessa krav, utan att 
ändra dem, och fastställa de europeiska
standarder eller delar av dessa som, i 
avsaknad av harmoniserade standarder, 
skulle kunna ligga till grund för förutsatt 
överensstämmelse med kraven om 
webbtillgänglighet för de berörda 
webbplatser som uppfyller en sådan 
standard eller delar av den. Det är av
särskild vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under det förberedande
arbetet, även på expertnivå. När
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, i 
god tid och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen att inrätta en harmoniserad 
marknad för tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom det kräver en 
harmonisering av de nuvarande olika 
reglerna i deras respektive rättsordningar, 
och det därför bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(28) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen att inrätta en harmoniserad 
marknad för tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser och till 
webbplatser som drivs av enheter som 
tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, eftersom det kräver en 
harmonisering av de nuvarande olika 
reglerna i deras respektive rättsordningar, 
och det därför bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
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går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 
myndigheters webbplatser, särskilt 
personer med funktionella begränsningar, 
inbegripet personer med
funktionsnedsättning.

1. Detta direktiv syftar till tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillgänglighet för alla 
användare till innehållet på offentliga 
myndigheters webbplatser och på 
webbplatser som drivs av enheter som 
tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster, särskilt personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
enligt vilka medlemsstaterna ska göra
innehållet på webbplatser som drivs av 
offentliga myndigheter tillgängligt; typerna 
av webbplatser specificeras i bilagan.

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
enligt vilka medlemsstaterna ska 
tillgängliggöra innehållet på webbplatser 
som drivs av offentliga myndigheter eller 
av enheter som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster; 
typerna av tjänster specificeras i bilagan.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får utvidga 
tillämpningen av detta direktiv till att 
omfatta andra typer av webbplatser som 
drivs av offentliga myndigheter än de som 
avses i punkt 2.

3. Medlemsstaterna får utvidga 
tillämpningen av detta direktiv till att 
omfatta andra typer av webbplatser än de 
som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) offentlig myndighet: statliga, 
regionala eller lokala myndigheter, 
offentligrättsliga organ enligt definitionen 
i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG eller 
sammanslutningar av en eller flera 
sådana myndigheter eller ett eller flera 
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sådana offentligrättsliga organ,

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led -1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) webbplatser som drivs av offentliga 
myndigheter: webbplatser som utvecklas, 
upphandlas, underhålls eller 
delfinansieras av offentliga myndigheter,

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led -1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) webbplatser som drivs av enheter 
som tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster: de webbplatser 
som avses i bilagan,

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) berörda webbplatser: de webbplatser 
som avses i artikel 1.2 i detta direktiv,

(1) berörda webbplatser: alla versioner av 
de webbplatser som avses i artikel 1.2,
inklusive sådana som utformats för 
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åtkomst från en mobil anordning eller på 
annat sätt,

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehåll på webbplatser: information 
som är avsedd att kommuniceras till 
användaren med hjälp av ett 
användarprogram, inbegripet kod eller 
uppmärkning som definierar innehållets 
struktur, presentation och interaktion,

(2) innehåll på webbplatser: information 
och användargränssnittskomponenter 
som ska kommuniceras till användaren 
med hjälp av ett användarprogram, 
inbegripet kod eller uppmärkning som 
definierar innehållets struktur, presentation 
och interaktion; innehåll på webbplatser 
omfattar såväl text som icke-textuell 
information, nedladdning av dokument 
och formulär samt tvåvägsinteraktion, 
såsom behandling av digitala formulär 
och processer för autentisering, 
identifiering och betalning; innehåll på 
webbplatser omfattar också funktioner 
som tillhandahålls genom webbplatser 
som är externa i förhållande till den 
berörda webbplatsen, till exempel genom 
användande av webblänkar, på villkor att 
den externa webbplatsen är det enda sätt 
på vilket informationen och tjänsten 
tillhandahålls användaren,

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) användarprogram: all mjukvara som (3) användarprogram: all mjukvara som 
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hämtar och presenterar webbinnehåll för 
användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbinnehåll,

hämtar och presenterar webbplatsinnehåll
för användare, inbegripet webbläsare, 
mediaspelare, insticksprogram och andra 
program som hjälper till att hämta, återge 
och interagera med webbplatsinnehåll, 
oavsett vilken anordning som används för 
att interagera med innehållet; om en 
mobil applikation erbjuder samma 
tjänster som den berörda webbplatsen 
eller fler än denna, ska denna definition 
omfatta även gränssnittet och 
funktionssättet för sådana mobila 
applikationer,

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) offentlig myndighet: statliga, 
regionala eller lokala myndigheter, 
offentligrättsliga organ enligt definitionen 
i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG samt 
sammanslutningar av en eller flera 
sådana myndigheter eller ett eller flera 
sådana organ.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) webbtillgänglighet: de principer som 
ska iakttas och den teknik som ska 
användas vid konstruktionen av de 
berörda webbplatserna i syfte att göra 
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deras innehåll tillgängligt för alla 
användare, inklusive personer med 
funktionsnedsättning; webbtillgänglighet 
avser i synnerhet principer och teknik 
som stärker användarnas möjlighet att 
uppfatta, navigera på, hantera, interagera 
med och begripa webbplatser, och 
omfattar användning av tekniska 
hjälpmedel eller förstorande och 
alternativ kommunikation, 

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) tekniska hjälpmedel: varje föremål, 
del av utrustning eller produktsystem som 
införskaffats genom inköp i befintligt 
skick eller modifierats eller anpassats, och 
som används för att öka, upprätthålla 
eller förbättra funktionsförmågorna hos 
personer med funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, inbegripet så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ,

a) på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 
så att användarna kan uppfatta, navigera 
på, hantera, interagera med och begripa 
dem, inbegripet så att presentationen av 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ,
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Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) på ett sätt som underlättar
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och tekniska hjälpmedel 
på unionsnivå och internationell nivå.

b) på ett sätt som möjliggör
interoperabilitet med olika 
användarprogram och tekniska hjälpmedel 
på unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska tillämpa 
bestämmelserna i punkt 1 senast den 
31 december 2015.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 8 för att 
vid behov ytterligare specificera de krav 
avseende webbtillgänglighet som avses i 
punkt 1.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 8 för att 
vid behov ge närmare upplysningar om de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
avses i punkt 1, utan att ändra dem.  
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Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja att de 
berörda webbplatserna innehåller ett 
uttalande om deras tillgänglighet, särskilt 
deras förenlighet med detta direktiv och 
eventuell ytterligare information om 
tillgängligheten som stöd för användarna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
berörda webbplatserna innehåller ett 
uttalande om deras tillgänglighet, särskilt 
deras förenlighet med detta direktiv och 
eventuell ytterligare information om 
tillgängligheten som stöd för användarna. 
Denna information ska ges i 
lättillgängliga format.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att underlätta tillämpningen av kraven om
webbtillgänglighet enligt artikel 3 på alla
offentliga myndigheters webbplatser, det 
vill säga även webbplatser som inte är
berörda webbplatser, i synnerhet offentliga
myndigheters webbplatser som omfattas av 
nationella lagar och andra författningar 
eller relevanta åtgärder om 
webbtillgänglighet.

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att underlätta tillämpningen av de krav på
webbtillgänglighet som anges i artikel 3.1
på alla webbplatser utöver de berörda, i 
synnerhet webbplatser som omfattas av 
nationella lagar och andra författningar 
eller relevanta åtgärder om 
webbtillgänglighet.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med 
näringslivet och det civila samhället för att 
inför den årliga rapportering som avses i 
artikel 7.4 undersöka utvecklingen på 
marknaden, den tekniska utvecklingen och 
framstegen mot webbtillgänglighet samt 
för att utbyta bästa praxis.

4. Medlemsstaterna ska på unionsnivå, med 
stöd av kommissionen, samarbeta med
näringslivet och det civila samhället för att 
inför den regelbundna rapportering som 
avses i artikel 7a undersöka utvecklingen 
på marknaden, den tekniska utvecklingen 
och framstegen mot webbtillgänglighet 
samt för att utbyta bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning och rapportering Övervakning

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska med användning 
av den metod som anges i punkt 4
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven avseende webbtillgänglighet. 

1. Medlemsstaterna ska med användning 
av den metod som anges i punkt 4 
kontinuerligt övervaka de berörda 
webbplatsernas överensstämmelse med 
kraven avseende webbtillgänglighet. I 
detta syfte ska varje medlemsstat utse en 
behörig myndighet. Medlemsstaterna ska 
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underrätta kommissionen om sina 
utsedda behöriga myndigheter senast den 
30 juni 2014.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den utsedda behöriga myndigheten 
ska också ansvara för uppföljningen av 
alla klagomål från användare eller andra 
berörda parter om bristande efterlevnad 
av kraven på webbtillgänglighet för de 
berörda webbplatserna, i enlighet med vad 
som anges i artikel 3.1.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera användarna 
eller andra berörda parter om den 
möjlighet att lämna in klagomål till den 
utsedda behöriga myndigheten som avses 
i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska inrätta en 
arbetsgrupp bestående av företrädare för 
kommissionen och företrädare som utses 
av medlemsstaterna; dessa företrädare 
ska mötas regelbundet på kommissionens 
inbjudan för att diskutera resultaten av 
övervakningen och utbyta bästa praxis 
med avseende på genomförandet av detta 
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direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera om resultatet av den 
övervakning som utförs i enlighet med 
punkt 4, inbegripet mätdata och i 
förekommande fall en förteckning över de 
webbplatser som avses i artikel 1.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporten ska också omfatta de 
åtgärder som har genomförts i enlighet 
med artikel 6.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en metod för 
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övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden kommer att
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

övervakning av att de berörda 
webbplatserna överensstämmer med de 
krav avseende webbtillgänglighet som 
anges i artikel 3. Denna metod ska vara 
insynsvänlig, överförbar, jämförbar och 
reproducerbar, och den ska fastställas i 
nära samråd med relevanta aktörer från 
näringslivet och det civila samhället, 
inklusive i synnerhet organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.3. Metoden ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen ska fastställas av 
kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 9.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
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Rapportering
1. Medlemsstaterna ska regelbundet 
rapportera till kommissionen om 
resultatet av den övervakning som utförts 
i enlighet med artikel 7, även i 
förhållande till mätdata och, vid behov, 
förteckningen över de webbplatser som 
avses i artikel 1.3. Denna rapportering 
ska offentliggöras i lättillgängliga format.
2. Rapporteringen ska också omfatta de 
åtgärder som genomförts i enlighet med 
artikel 6, inbegripet eventuella allmänna 
slutsatser som dragits av de aktuella 
behöriga myndigheterna på grundval av 
övervakningen.
3. Närmare bestämmelser om 
medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen ska fastställas av 
kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser om tillämpliga påföljder för 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
detta direktiv och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
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Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
den 30 juni 2014 och ska utan dröjsmål 
meddela den eventuella senare ändringar 
som påverkar bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inom sina 
administrativa, institutionella och 
rättsliga ramar tillämpa de åtgärder som 
avses i artikel 3.1 på samtliga webbplatser 
som
a) drivs av offentliga myndigheter på 
nationell nivå, senast den 
31 december 2016,
b) drivs av offentliga myndigheter på 
regional nivå, senast den 
31 december 2018,
c) drivs av offentliga myndigheter på lokal 
nivå, senast den 31 december 2020,
d) drivs av enheter som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster, 
senast den 31 december 2020; typerna av 
tjänster specificeras i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genomföra en översyn Kommissionen ska se över tillämpningen 
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av tillämpningen av detta direktiv inom tre 
år från dess ikraftträdande.

av detta direktiv och överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den ...*. Denna rapport ska innehålla en 
bedömning av om direktivets mål har 
uppnåtts, i synnerhet med avseende på 
förbättrad tillgänglighet till webbplatser, 
med hänsyn till teknikkonvergens och 
användningen av annan teknik och andra 
anordningar för åtkomst till 
onlineinnehåll.
___________
* OJ: please insert the date: three years 
after the date of entry into force of this 
Directive.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Bilaga – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typer av webbplatser som drivs av
offentliga myndigheter

Typer av webbplatser som drivs av enheter 
som tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Inkomstskatter: deklaration, 
skattebesked.

(1) Gas-, värme-, el- och 
vattenförsörjningstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Arbetsförmedlingarnas 
jobbsökartjänster.

(2) Transportrelaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Socialförsäkringsförmåner: 
arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag, 
medicinska kostnader (återbetalning eller 
direkt subventionering), studiebidrag.

(3) Posttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Personliga handlingar: pass eller 
körkort.

(4) Nät och tjänster för elektronisk 
kommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Bilregistrering. (5) Grundläggande bank- och 
försäkringstjänster (t.ex. grundläggande 
betalkonto, hem- och 
fastighetsförsäkringar, livförsäkringar 
och sjukförsäkringar).

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ansökan om bygglov. (6) Grundskole-, gymnasieskole- och 
högskoleutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Polisanmälan, t.ex. vid stöld. (7) Lagstadgade och kompletterande 
socialförsäkringssystem, organiserade på 
olika sätt (ömsesidiga organisationer eller 
yrkesorganisationer), som täcker de 
huvudsakliga riskerna i livet, t.ex. sådana 
som är kopplade till ohälsa, åldrande, 
arbetsolycksfall, arbetslöshet, 
pensionering och funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Offentliga bibliotek, t.ex. kataloger 
och sökverktyg.

(8) Hälso- och sjukvårdstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ansökan om och erhållande av 
födelsebevis eller äktenskapsbevis.

(9) Barnomsorgstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Inskrivning vid högskola eller 
universitet.

(10) Andra väsentliga tjänster som 
tillhandahålls direkt till allmänheten i 
syfte att underlätta social integration och 
skydda de grundläggande rättigheterna 
(t.ex. stödtjänster till personer som 
drabbats av personliga kriser såsom 
skuldsatthet eller arbetslöshet, tjänster för 
rehabilitering eller social återanpassning 
samt subventionerade bostäder åt 
missgynnade medborgare eller socialt 
svagare grupper).

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Flyttanmälan. utgår

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Hälsorelaterade tjänster: interaktiv 
rådgivning om tillgängliga tjänster, 
onlinetjänster för patienter, 
tidsbeställning.

utgår

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

I denna digitala tidsålder levereras information och tjänster i allt större utsträckning via nätet. 
Antalet webbplatser som drivs av den offentliga eller den privata sektorn växer därför snabbt. 
I dagsläget finns det redan över 761 000 webbplatser genom vilka offentliga myndigheter 
erbjuder tillgång till information och tjänster. Det är dock mindre än en tiondel av 
webbplatserna i EU som uppfyller normerna för webbtillgänglighet. 

EU-marknaden för webbtillgänglighet omfattar över 175 000 företag. 
Webbutvecklingsbranschen sysselsätter omkring 1 miljon människor och beräknas generera 
en omsättning på runt 144 miljarder euro. De ekonomiska effekterna för EU, och den stora 
brist som icke tillgängliga webbplatser representerar, gör webbtillgängligheten till en lönsam 
verksamhet på det sociala området med betydande potential till tillväxt och inkludering. 
Webbtillgängligheten kan alltså vidareutveckla den inre marknaden och göra tjänster 
tillgängliga i stor omfattning för alla EU-medborgare.

Webbtillgänglighet är viktigt eftersom webbplatserna då blir användbara för alla, även 
personer med funktionsnedsättning. Offentliga myndigheter och enheter som tillhandahåller 
allmänheten grundläggande tjänster måste tillämpa webbtillgänglighet för alla för att på så 
sätt fullgöra sina skyldigheter gentemot samtliga medborgare. 

Politisk bakgrund

EU:s institutioner har tidigare gjort mycket för att stimulera framsteg och förbättra 
webbtillgängligheten: EU:s handikappstrategi 2010–2020, handlingsplanen för e-förvaltning 
2011–2015, den digitala agendan för Europa och EU:s finansieringsprogram till stöd för 
forskning om och utveckling av tekniska lösningar för webbtillgänglighet. Det finns också 
hänvisningar till webbtillgänglighet i översynen av direktiven om offentlig upphandling. 
Medlemsstaterna har åtagit sig att förbättra tillgängligheten till offentliga webbplatser i 
allmänhet, och i synnerhet genom ministerförklaringen från Riga utlovades att alla offentliga 
webbplatser skulle vara tillgängliga senast 2010. 

Även om vissa medlemsstater redan har antagit lagstiftning eller vidtagit andra åtgärder till 
förmån för webbtillgänglighet finns det fortfarande hinder på den inre marknaden, orsakade 
av de betydande skillnaderna mellan de olika strategier som tillämpas runt om i Europa.

Kommissionens förslag

Det är mot denna bakgrund som kommissionen har lagt fram sitt förslag till direktiv om 
tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (COM(2012)0721). I detta 
föreslagna direktiv fastställs tekniska bestämmelser för hur medlemsstaterna ska 
tillgängliggöra innehållet på vissa typer av webbplatser som drivs av offentliga myndigheter 
(som tillhandahåller information och tjänster som är nödvändiga för att medborgarna ska 
kunna vara delaktiga i ekonomin och samhället). Syftet med direktivet är att, genom 
fastställande av harmoniserade krav, tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar 
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om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till direktiv och det faktum att den har 
erkänt behovet att harmonisera de nationella åtgärderna för den offentliga sektorn på EU-nivå, 
i syfte att undanröja fragmenteringen och bristen på förtroende på marknaden för 
webbtillgänglighet. 

Föredraganden stöder målen med förslaget till direktiv, men anser att de åtgärder som 
kommissionen föreslår varken är tillräckliga eller långtgående nog för att vi på allvar ska 
kunna gå mot ett fullbordande av den inre marknaden. Föredraganden är också medveten om 
att tillgången till information bara är det första av de många hinder som i synnerhet personer 
med funktionsnedsättning stöter på i vardagslivet. Därför drar föredraganden i detta förslag 
till betänkande slutsatsen att direktivets tillämpningsområde bör utvidgas och att ytterligare 
åtgärder bör genomföras på området för övervakning, rapportering och verkställighet, något 
som skulle göra det möjligt att ta itu med de befintliga bristerna i texten.

Syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 definieras direktivets tillämpningsområde. Det ges en förteckning över tolv typer av 
webbplatser som drivs av offentliga myndigheter vilka enligt den riktmärkning av 
e-förvaltningen som gjordes 2001 är nödvändiga för att allmänheten ska kunna vara delaktig i 
ekonomin och samhället. Förteckningen över typer av webbplatser är dock inte uttömmande 
och omfattar inte den stora majoriteten av allmännyttiga tjänster och grundläggande tjänster 
till allmänheten. 

Kommissionen talar om en hypotetisk spridningseffekt för andra webbplatser som offentliga 
myndigheter måste göra tillgängliga. Föredraganden befarar dock att denna spridningseffekt 
inte skulle få önskat resultat, eftersom den bygger på frivillig efterlevnad. Denna strategi har 
inte visat sig framgångsrik, och det finns inga belägg för att den skulle fungera.

Därför vill föredraganden överbrygga klyftan mellan kommissionens taktik och dagens snabbt 
föränderliga informations- och kommunikationssamhälle. Föredraganden föreslår att alla 
webbplatser som drivs av offentliga myndigheter ska omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och gradvis genomföras på nationell, regional och lokal nivå till 2020. 
Vidare bör ett begränsat antal webbplatser med grundläggande tjänster till allmänheten vilka 
tillhandahålls av andra enheter också omfattas och genomföras senast 2020. En förteckning 
över de typer av webbplatser som drivs av enheter som tillhandahåller allmänheten 
grundläggande tjänster finns i bilagan. 

Det nya tillämpningsområdet skulle återspegla de bindande förpliktelserna enligt FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och åtagandena i den 
digitala agendan för Europa om att främja e-integration och förtroende på marknaden för 
obehindrad tillgång. 
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Definitioner

De definitioner som kommissionen föreslår avspeglar inte den betydande tekniska 
utvecklingen. För att få tillgång till information och tjänster online används i allt större 
utsträckning handhållna mobila enheter, inte stationära datorer. Mobila enheter och mobila 
webbapplikationer som tagits fram av webbplatsens ägare blir allt populärare som 
användarprogram. Därför måste definitionerna av ”berörd webbplats”, ”innehåll på 
webbplatser” och ”användarprogram” i artikel 2 i direktivet uttryckligen ta hänsyn till detta 
faktum. 

Vidare föreslår föredraganden att definitionen av ”innehåll på webbplatser” utvidgas så att 
den omfattar i synnerhet funktioner som tillhandahålls genom webbplatser som är externa i 
förhållande till den offentliga myndighetens eller enhetens webbplats. Dessa funktioner bör 
omfattas av tillämpningsområdet, dock bara om den externa webbplatsen är det enda sätt på 
vilket informationen eller tjänsten tillhandahålls användaren. 

Krav avseende webbtillgänglighet

Föredraganden stöder en ambitiös strategi och vill därför möjliggöra interoperabilitet för 
offentliga myndigheters webbplatser och webbplatser med grundläggande tjänster till 
allmänheten vilka tillhandahålls av andra enheter med andra användarprogram. Att denna 
interoperabilitet möjliggörs är avgörande för personer som använder tekniska hjälpmedel för 
att få tillgång till sådana webbplatser.

Övervakning och rapportering

I artikel 7 definieras medlemsstaternas övervaknings- och rapporteringsskyldighet i fråga om 
regelbundna uppdateringar av webbinnehåll. Den underliggande metoden bör fastställas av 
kommissionen i nära samråd med relevanta aktörer från näringslivet och det civila samhället 
och bygga på insynsvänliga, överförbara och representativa principer. Föredraganden föreslår 
två separata artiklar om övervakning och rapportering i syfte att säkerställa en tydlig 
åtskillnad mellan de båda skyldigheterna och att åstadkomma större överskådlighet.

Föredraganden ser positivt på att kommissionen har infört fortlöpande övervakning. 
Medlemsstaterna bör utse en behörig myndighet som ska ansvara för övervakningen och 
uppföljningen av alla klagomål från användare eller andra berörda parter om bristande 
efterlevnad av kraven på webbtillgänglighet för de berörda webbplatserna. 

För insynens skull bör övervakningsmekanismen också omfatta en öppen uppgiftsstruktur, där 
medlemsstaterna offentliggör sina rapporter om resultatet av den utförda övervakningen. I 
detta avseende bör en arbetsgrupp bestående av företrädare för kommissionen och företrädare 
som utses av medlemsstaterna mötas regelbundet på kommissionens inbjudan för att diskutera 
resultatet av övervakningen och utbyta bästa praxis. 

Föredraganden är mån om subsidiaritetsprincipen, enligt vilken viktiga parametrar för 
genomförandet ska vara upp till medlemsstaterna att själva besluta om. Sålunda bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som behövs för att inrätta en ändamålsenlig 
verkställighetsmekanism som fastställer regler för effektiva och proportionella påföljder som 
ska tillämpas efter överträdelser av de nationella bestämmelserna. Medlemsstaterna bör 
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anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 30 juni 2014.

Delegerade akter

Kommissionen begär att få befogenheten att anta delegerade akter för att vid behov 
specificera de harmoniserade kraven på webbtillgänglighet, enligt vad som fastställs i 
artikel 3. 

Föredraganden befarar dock att direktivets kärna inte skulle bli densamma om kraven i artikel 
3 ändras. Av detta skäl rekommenderas att befogenheten att anta delegerade akter begränsas 
till enbart vissa situationer och ändamål, utan att själva kraven ändras.


