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Ändringsförslag 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
en produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av erforderliga 
dokument och av bruksanvisningar och 
information på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare i den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden 
samt att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och 
artikel 7.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
en produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten överensstämmer 
med detta direktiv och åtföljs av 
erforderliga dokument och av 
bruksanvisningar och information på ett 
språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare i
den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.

Or. en

Ändringsförslag 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
en produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av erforderliga 
dokument och av bruksanvisningar och 
information på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare i den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden 
samt att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och 
artikel 7.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
en produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten åtföljs av 
erforderliga dokument och av 
bruksanvisningar och information på ett
språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare i
den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.

Or. en
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Ändringsförslag 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
en produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten är försedd med 
CE-märkning och åtföljs av erforderliga 
dokument och av bruksanvisningar och 
information på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare i den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden 
samt att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och 
artikel 7.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
en produkt på marknaden ska de 
kontrollera att produkten åtföljs av 
erforderliga dokument och av 
bruksanvisningar och information på ett 
språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare i
den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.

Or. en

Ändringsförslag 450
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten utgör en risk 
ska distributören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om 
detta.

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
ska tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheten 
informeras och produkten får inte 
tillhandahållas på marknaden förrän den 
överensstämmer med kraven.

Or. it
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Ändringsförslag 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten utgör en risk
ska distributören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten inte 
överensstämmer med detta direktiv ska 
distributören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten utgör en risk
ska distributören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten utgör en 
säkerhets- eller hälsorisk ska distributören 
dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. de

Ändringsförslag 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten utgör en risk
ska distributören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3. Om distributörerna anser eller har 
skäl att tro att produkten inte uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 
får produkten inte tillhandahållas på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med kraven. Om produkten utgör en risk
för säkerhet eller hälsa ska distributören 
dessutom informera tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven.

Or. en
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Ändringsförslag 455
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
produkten. Om produkten inte 
överensstämmer med detta direktiv ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. it

Ändringsförslag 456
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom inom 
högst 24 timmar underrätta de behöriga 
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nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. ro

Ändringsförslag 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka 
produkten. Om produkten utgör en risk för 
säkerhet eller hälsa ska distributörerna 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte
uppfyller kraven i detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska göras förenlig med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 

5. Distributörer som anser eller har 
skäl att tro att en produkt som har 
tillhandahållits på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv, ska 
försäkra sig om att nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas för att 
produkten ska överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en säkerhets- eller hälsorisk ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
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åtgärder som vidtagits. korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell 
myndighet lämna den information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
produkten överensstämmer med kraven. De 
ska på begäran samarbeta med den 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med de produkter 
som de tillhandahållit på marknaden.

6. Distributörerna ska tillhandahålla
de behöriga nationella myndigheterna den 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den berörda
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med de produkter 
som de tillhandahållit på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna den information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att 
undanröja riskerna med de produkter som 
de tillhandahållit på marknaden.

6. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna den information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att uppfylla 
kraven på överensstämmelse för de 
produkter som de tillhandahållit på 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna den information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de 
tillhandahållit på marknaden.

6. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna den information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
bristande överensstämmelse hos de 
produkter som de tillhandahållit på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Distributörerna ska på motiverad
begäran av en behörig nationell myndighet 
lämna den information och dokumentation 
som behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de 
tillhandahållit på marknaden.

6. Distributörerna ska på begäran av 
en behörig nationell myndighet lämna den 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de 
tillhandahållit på marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Distributörerna ska säkerställa 
lämplig och kontinuerlig utbildning av 
personal så att denna har kunskaper i hur 
man använder tillgängliga produkter och 
levererar tillgängliga tjänster. Denna 
utbildning ska omfatta frågor såsom 
informationskampanjer, rådgivning och 
reklam.

Or. en

Motivering

Ny bestämmelse läggs till om behovet att säkerställa lämplig och kontinuerlig utbildning av 
personal så att denna har kunskaper i hur man använder tillgängliga produkter och levererar 
tillgängliga tjänster

Ändringsförslag 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ekonomiska aktörerna ska 
kunna lämna den information som avses i 
första stycket under tio år efter det att de
har fått produkten levererad respektive 
under tio år efter det att de har levererat
produkten.

2. De ekonomiska aktörerna ska 
kunna lämna den information som avses i 
första stycket under minst fem år eller
under den tid som motsvarar den berörda 
produktens livscykel.

Or. en

Ändringsförslag 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens



AM\1121397SV.docx 13/160 PE599.726v03-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ekonomiska aktörerna ska 
kunna lämna den information som avses i 
första stycket under tio år efter det att de 
har fått produkten levererad respektive 
under tio år efter det att de har levererat 
produkten.

2. De ekonomiska aktörerna ska 
kunna lämna den information som avses i 
första stycket under fem år efter det att de 
har fått produkten levererad respektive 
under fem år efter det att de har levererat 
produkten.

Or. en

Ändringsförslag 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänsteleverantörerna ska ta fram 
all nödvändig information i enlighet med 
bilaga III för att förklara hur tjänsterna 
uppfyller tillgänglighetskraven som avses i 
artikel 3. Informationen ska göras 
tillgänglig för allmänheten i skriftlig och 
muntlig form och på ett sätt som är 
tillgängligt för personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning. 
Tjänsteleverantörerna ska spara 
informationen så länge tjänsten 
tillhandahålls.

2. Tjänsteleverantörerna ska ta fram 
all nödvändig information i enlighet med 
bilaga III för att förklara hur tjänsterna 
uppfyller tillgänglighetskraven som avses i 
artikel 3. Informationen ska göras 
tillgänglig för allmänheten på ett sätt som 
är tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning. 
Tjänsteleverantörerna ska spara 
informationen så länge tjänsten 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänsteleverantörerna ska ta fram 
all nödvändig information i enlighet med 
bilaga III för att förklara hur tjänsterna 
uppfyller tillgänglighetskraven som avses i 
artikel 3. Informationen ska göras 
tillgänglig för allmänheten i skriftlig och 
muntlig form och på ett sätt som är 
tillgängligt för personer med 
funktionsbegränsning och personer med
funktionsnedsättning. 
Tjänsteleverantörerna ska spara 
informationen så länge tjänsten 
tillhandahålls.

2. Tjänsteleverantörerna ska ta fram 
all nödvändig information i enlighet med 
bilaga III för att förklara hur tjänsterna 
uppfyller tillgänglighetskraven som avses i 
artikel 3. Informationen ska göras 
tillgänglig för allmänheten i skriftlig och 
muntlig form och på ett sätt som är 
tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning. 
Tjänsteleverantörerna ska spara 
informationen så länge tjänsten 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tjänsteleverantörerna ska på 
motiverad begäran av en behörig
myndighet lämna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven 
som avses i artikel 3. De ska på begäran 
samarbeta med den myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att tjänsten ska 
uppfylla dessa krav.

4. Tjänsteleverantörerna ska 
tillhandahålla de behöriga nationella 
myndigheterna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven 
som avses i artikel 3. De ska på begäran 
samarbeta med den myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att tjänsten ska 
uppfylla dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tjänsteleverantörerna ska på 
motiverad begäran av en behörig 
myndighet lämna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven 
som avses i artikel 3. De ska på begäran 
samarbeta med den myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att tjänsten ska 
uppfylla dessa krav.

4. Tjänsteleverantörerna ska på 
begäran av en behörig myndighet lämna all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att tjänsten uppfyller 
tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. 
De ska på begäran samarbeta med den
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att tjänsten ska uppfylla dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 471
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Produkter och tjänster som redan 
omfattas av förordning (EU) nr 
1300/2014 (TSD PRM) uppfyller de 
tillgänglighetskrav som avses i artikel 3.

Or. de

Motivering

Syftet med artikeln är att se till att det inte förekommer någon överlappning. Produkter och 
tjänster som omfattas av förordning (EU) nr 1300/2014 om tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för 
personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet bör därför anses 
överensstämma med kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Även om en tjänst eller en del av 
en tjänst lagts ut på underentreprenad till 
tredje part, bör denna tjänsts 
tillgänglighet inte äventyras och 
skyldigheterna enligt detta direktiv ska 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Tjänsteleverantörer ska säkerställa 
lämplig och kontinuerlig utbildning av 
personal så att denna har kunskaper i hur 
man använder tillgängliga produkter och 
tjänster. Denna utbildning ska omfatta 
frågor såsom informationskampanjer, 
rådgivning och reklam.

Or. en

Motivering

Ny bestämmelse läggs till om behovet att säkerställa lämplig och kontinuerlig utbildning av 
personal så att denna har kunskaper i hur man använder tillgängliga produkter och levererar 
tillgängliga tjänster

Ändringsförslag 474
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillgänglighetskraven som avses i 
artikel 3 gäller så länge de inte leder till 
någon större förändring i någon av 
produktens eller tjänstens egenskaper, 
vilken innebär en förändring av dess
grundläggande karaktär.

1. Tillgänglighetskraven som avses i 
artikel 3 gäller så länge de inte leder till 
någon större förändring i produktens eller 
tjänstens grundläggande karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 475
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de ekonomiska aktörerna i förhållande 
till den uppskattade fördelen för personer 
med funktionsnedsättning, med hänsyn 
tagen till hur ofta och under hur lång tid 
produkten eller tjänsten i fråga används.

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de ekonomiska aktörerna i förhållande 
till den uppskattade fördelen för personer 
med funktionsbegränsning och 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 476
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de ekonomiska aktörerna i förhållande 
till den uppskattade fördelen för personer 
med funktionsnedsättning, med hänsyn 
tagen till hur ofta och under hur lång tid 
produkten eller tjänsten i fråga används.

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de ekonomiska aktörerna i förhållande 
till den uppskattade fördelen för personer 
med funktionsnedsättning, personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
åldersrelaterad eller annan 
funktionsnedsättning, med hänsyn tagen 
till hur ofta och under hur lång tid 
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produkten eller tjänsten i fråga används.

Or. en

Ändringsförslag 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de ekonomiska aktörerna i förhållande 
till den uppskattade fördelen för personer 
med funktionsnedsättning, med hänsyn 
tagen till hur ofta och under hur lång tid 
produkten eller tjänsten i fråga används.

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de ekonomiska aktörerna i förhållande 
till den uppskattade fördelen för personer 
med funktionsbegränsning och personer 
med funktionsnedsättning, med hänsyn 
tagen till hur ofta och under hur lång tid 
produkten eller tjänsten i fråga används.

Or. en

Motivering

Hänvisning till ”personer med funktionsbegränsning” utöver begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning” bör behållas för att illustrera att en mycket större del av befolkningen 
kommer att gynnas av detta direktiv. Vid analysen av uppskattade kostnader och fördelar är 
det också viktigt att ta hänsyn till hela befolkningen som gynnas av tillgängliga produkter och 
tjänster.

Ändringsförslag 478
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att det inte finns någon betydande 
negativ inverkan på konsumenterna, i 
synnerhet vad gäller tillgången till 
liknande produkter och tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Livslängden för de automater som 
krävs för tjänsteleveransen.

Or. de

Motivering

Om exempelvis en biljettautomat med en livslängd på över tio år fungerar och den utgör en 
stor investering, är det inte rimligt att kräva att de ekonomiska aktörerna ska byta ut den 
omedelbart efter det att detta direktiv har börjat tillämpas. Därför bör man ta hänsyn till 
automatens livslängd vid bedömningen av om en oproportionerligt stor börda föreligger. 
Detta gäller särskilt eftersom tillämpningsområdet för detta direktiv är begränsat till nya 
produkter och tjänster.

Ändringsförslag 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Alternativ som leverantörerna av 
kollektivtrafik erbjuder och 
tillhandahåller gratis.

Or. de

Motivering

Tjänsteleverantörer, särskilt inom transportområdet, tillhandahåller ofta personal som 
hjälper personer med funktionsnedsättning att använda automaterna. Detta stöd kan betydligt 
bättre tillgodose de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning och bör 
därför beaktas i samband med proportionalitetsbedömningen.
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Ändringsförslag 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bördan ska inte betraktas som 
oproportionerligt stor om det kompenseras 
med medel från andra källor, offentliga 
eller privata, än de ekonomiska aktörernas 
egna resurser.

4. Bördan ska inte betraktas som 
oproportionerligt stor om det kompenseras 
med medel från andra källor än de 
ekonomiska aktörernas egna resurser som 
gjorts tillgängliga i syfte att förbättra 
tillgängligheten.

Or. en

Ändringsförslag 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bördan ska inte betraktas som 
oproportionerligt stor om det kompenseras 
med medel från andra källor, offentliga 
eller privata, än de ekonomiska aktörernas 
egna resurser.

4. Bördan ska inte betraktas som 
oproportionerligt stor om det kompenseras 
med medel från andra källor, offentliga 
eller privata, än de ekonomiska aktörernas 
egna resurser. Bristande prioritering, tid 
eller kunskap ska inte anses utgöra 
legitima skäl att åberopa oproportionerligt 
stor börda.

Or. en

Ändringsförslag 483
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bördan ska inte betraktas som 4. Bördan ska inte betraktas som 



AM\1121397SV.docx 21/160 PE599.726v03-00

SV

oproportionerligt stor om det kompenseras 
med medel från andra källor, offentliga 
eller privata, än de ekonomiska aktörernas 
egna resurser.

oproportionerligt stor om det kompenseras 
med medel från andra källor, offentliga 
eller privata, än de ekonomiska aktörernas 
egna resurser. Bristande prioritering, tid 
eller kunskap ska inte anses utgöra 
legitima skäl att åberopa oproportionerligt 
stor börda.

Or. en

Ändringsförslag 484
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med 
tillgänglighetskraven för produkter eller 
tjänster innebär en grundläggande ändring 
eller en oproportionerligt stor börda ska 
göras av den ekonomiska aktören.

5. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med 
tillgänglighetskraven för produkter eller 
tjänster innebär en grundläggande ändring 
eller en oproportionerligt stor börda ska 
göras av den ekonomiska aktören. 
Bristande prioritering, tid eller kunskap 
ska inte anses utgöra legitima skäl att 
åberopa oproportionerligt stor börda.

Or. en

Ändringsförslag 485
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med 
tillgänglighetskraven för produkter eller 
tjänster innebär en grundläggande ändring 
eller en oproportionerligt stor börda ska 
göras av den ekonomiska aktören.

5. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med 
tillgänglighetskraven för produkter eller 
tjänster innebär en grundläggande ändring 
eller en alltför stor börda ska göras av 
marknadskontrollmyndigheten i 
samarbete med organisationer som 
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företräder personer med
funktionsnedsättning.

Or. it

Ändringsförslag 486
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med 
tillgänglighetskraven för produkter eller 
tjänster innebär en grundläggande ändring 
eller en oproportionerligt stor börda ska 
göras av den ekonomiska aktören.

5. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med 
tillgänglighetskraven för produkter eller 
tjänster innebär en grundläggande ändring 
eller en oproportionerligt stor börda ska 
göras av den ekonomiska aktören 
tillsammans med användare och experter 
på tillgänglighetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Mikroföretag är 
undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de informera den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Den bedömning som avses i punkt 3 ska på 
begäran tillhandahållas den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten.
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marknadskontrollmyndighet.

Or. de

Ändringsförslag 488
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Mikroföretag är 
undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet.

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. 
Marknadskontrollmyndigheten ska 
systematiskt kontrollera bedömningen för 
att ett sådant undantag ska beviljas såvida 
inte den ekonomiska aktören har 
tillhandahållit en oberoende bedömning 
från tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de underrätta den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
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Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Mikroföretag är 
undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet.

Den bedömning som avses i punkt 3 ska 
överlämnas till 
marknadskontrollmyndigheten på rimlig 
begäran. Mikroföretag är undantagna från 
denna anmälningsskyldighet, men måste 
kunna tillhandahålla relevant 
dokumentation på begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 490
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Mikroföretag är 
undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet.

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Små och medelstora 
företag är undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Mikroföretag är 
undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet.

6. Om de ekonomiska aktörerna har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1–5 för en viss produkt eller 
tjänst ska de meddela den behöriga 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 
Anmälan ska innehålla den bedömning 
som avses i punkt 3. Mikroföretag är 
undantagna från denna 
anmälningsskyldighet, men måste kunna 
tillhandahålla relevant dokumentation på 
begäran av en behörig 
marknadskontrollmyndighet. 
Marknadskontrollmyndigheten ska 
systematiskt kontrollera bedömningen för 
att ett sådant undantag ska beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. En strukturerad dialog ska 
upprättas mellan berörda aktörer, 
inbegripet personer med
funktionsnedsättning och de 
organisationer som företräder dem samt 
marknadskontrollmyndigheter, för att se 
till att lämpliga principer för 
bedömningen av undantag införs i syfte 
att se till att principerna är enhetliga.

Or. en

Ändringsförslag 493
Igor Šoltes
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. En strukturerad dialog ska 
upprättas mellan berörda aktörer, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och de 
organisationer som företräder dem samt 
marknadskontrollmyndigheter, för att se 
till att lämpliga principer för 
bedömningen av undantag införs i syfte 
att se till att principerna är enhetliga.

Or. en

Ändringsförslag 494
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. En strukturerad dialog ska 
upprättas mellan berörda aktörer, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och de 
organisationer som företräder dem samt 
marknadskontrollmyndigheter, för att se 
till att lämpliga principer för 
bedömningen av undantag införs för att 
se till att principerna är enhetliga.

Or. en

Ändringsförslag 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. En strukturerad dialog ska 
upprättas mellan berörda aktörer, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och 
marknadskontrollmyndigheter, för att se 
till att lämpliga principer för 
bedömningen av undantag införs för att 
se till att principerna är enhetliga.

Or. en

Motivering

Deltagande av personer med funktionsnedsättning och av organisationer som representerar 
dem på samma villkor som andra aktörer bör främjas.

Ändringsförslag 496
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska, särskilt 
genom att stärka nätverk och strukturer 
för stöd, se till att uppmuntra små och 
medelstora företag och mycket små 
företag till att tillämpa en 
tillgänglighetsvänlig strategi redan i 
samband med produktdesignen och 
tillhandahållandet av tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Medlemsstaterna uppmuntras att 
tillhandahålla incitament och riktlinjer 
till mikroföretag och små och medelstora 
företag för att underlätta genomförandet 
av detta direktiv. Förfarandena och 
riktlinjerna ska utformas i samråd med 
berörda aktörer, inbegripet organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 498
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Berörda aktörer, inklusive 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning, ska rådfrågas 
systematiskt som ett led i förfarandet för
antagande av genomförandeakter och för 
utvecklingen av europeiska standarder.

Or. en

Ändringsförslag 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Berörda aktörer, inbegripet 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning, ska rådfrågas 
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systematiskt som ett led i förfarandet för 
antagande av genomförandeakter.

Or. en

Motivering

Deltagande av personer med funktionsnedsättning och av organisationer som representerar 
dem på samma villkor som andra aktörer bör främjas.

Ändringsförslag 500
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Berörda aktörer, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
de organisationer som företräder dem, ska 
systematiskt rådfrågas som ett led i 
förfarandet för antagande av 
genomförandeakter.

Or. en

Ändringsförslag 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-försäkran om 
överensstämmelse ska utformas enligt 
förlagan i bilaga III till beslut nr
768/2008/EG. Den ska innehålla de delar 
som anges i bilaga II till detta direktiv och 
ska fortlöpande uppdateras. Kraven på 
den tekniska dokumentationen ska inte 
medföra någon oproportionerlig börda för 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag. Den ska översättas till de språk 

2. EU-försäkran om 
överensstämmelse ska utformas enligt 
förlagan i bilaga III till beslut nr
768/2008/EG. Kraven på den tekniska 
dokumentationen ska inte medföra någon 
oproportionerlig börda för mikroföretag 
samt små och medelstora företag. Den ska 
översättas till de språk som krävs av den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
släpps ut eller tillhandahålls.
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som krävs av den medlemsstat på vars 
marknad produkten släpps ut eller 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Förutom EU-försäkran om 
överensstämmelse ska konsumenterna 
genom ett meddelande på förpackningen 
få enkel och exakt information om att 
produkten innehåller 
tillgänglighetsfunktioner.

Or. en

Motivering

Tydlig hänvisning till tillgängligheten kommer att göra det möjligt för konsumenter att göra 
ett väl underbyggt val.

Ändringsförslag 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår

Allmänna principer för CE-märkning av 
produkter

CE-märkningen ska omfattas av de 
allmänna principer som fastställs i artikel 
30 i förordning (EG) nr 765/2008.
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Or. de

Ändringsförslag 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår

Allmänna principer för CE-märkning av 
produkter

CE-märkningen ska omfattas av de 
allmänna principer som fastställs i artikel 
30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Or. en

Ändringsförslag 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår

Allmänna principer för CE-märkning av 
produkter

CE-märkningen ska omfattas av de 
allmänna principer som fastställs i artikel 
30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Or. en

Ändringsförslag 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den information som 
marknadskontrollmyndigheterna har om 
huruvida de ekonomiska aktörerna 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven i artikel 3 och om 
bedömningen av de undantag som anges i 
artikel 12 på begäran görs tillgänglig för 
konsumenterna i ett tillgängligt format, 
dock inte om informationen av 
konfidentialitetsskäl inte kan lämnas ut 
enligt vad som anges i artikel 19.5 i 
förordning (EG) nr 765/2008.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den information som 
marknadskontrollmyndigheterna har om 
huruvida de ekonomiska aktörerna 
uppfyller de tillämpliga 
tillgänglighetskraven i artikel 3 och om 
bedömningen av de undantag som anges i 
artikel 12 görs tillgänglig för 
konsumenterna i ett tillgängligt format, 
dock inte om informationen av 
konfidentialitetsskäl inte kan lämnas ut 
enligt vad som anges i artikel 19.5 i 
förordning (EG) nr 765/2008.

Or. en

Ändringsförslag 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje medlemsstat ska upprätta ett 
offentligt tillgängligt databasregister över 
icke-tillgängliga produkter. Konsumenter 
ska kunna läsa och logga information om 
icke-tillgängliga produkter. 
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera konsumenter 
eller andra berörda parter om möjligheten 
att inge klagomål. Ett interaktivt system 
mellan de nationella databaserna ska 
planeras, eventuellt under kommissionens 
eller relevanta representativa 
organisationers ansvar så att information 
om icke-tillgängliga produkter kan 
spridas i Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 508
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje medlemsstat ska upprätta ett 
offentligt tillgängligt databasregister över 
icke-tillgängliga produkter och tjänster. 
Medlemsstaterna ska också vidta 
nödvändiga åtgärder för att informera 
konsumenterna eller andra berörda parter 
om den möjlighet att lämna in klagomål 
till den utsedda behöriga myndigheten 
som avses i punkterna a och b.

Or. en

Motivering

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Ändringsförslag 509
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a.

Nationell databas

Varje medlemsstat ska upprätta ett 
offentligt tillgängligt databasregister över 
icke-tillgängliga produkter. Konsumenter 
ska kunna läsa och logga information om 
icke-tillgängliga produkter. 
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
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åtgärder för att informera konsumenter 
eller andra berörda parter om möjligheten 
att inge klagomål. Ett interaktivt system 
mellan de nationella databaserna ska 
planeras, eventuellt under kommissionens 
eller relevanta representativa 
organisationers ansvar, så att information 
om icke-tillgängliga produkter kan 
spridas i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a.

Nationella databaser

Varje medlemsstat ska inrätta och 
regelbundet uppdatera en nationell 
databas som finns tillgänglig för alla 
invånare och berörda parter och 
innehåller all relevant information om 
graden av tillgänglighet för de produkter 
och tjänster som förtecknas i artikel 1.1 
och 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 19 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden för att hantera produkter som 
utgör en risk beträffande tillgängligheten
på nationell nivå

Förfaranden för att hantera produkter som
inte uppfyller överensstämmelsekraven på 
nationell nivå
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Or. en

Ändringsförslag 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden för att hantera produkter som 
utgör en risk beträffande tillgängligheten
på nationell nivå

Förfaranden för att hantera produkter som 
utgör en risk för säkerhet eller hälsa på 
nationell nivå

Or. en

Ändringsförslag 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden för att hantera produkter som 
utgör en risk beträffande tillgängligheten 
på nationell nivå

Förfaranden för att hantera produkter som 
utgör en säkerhets- eller hälsorisk
beträffande tillgängligheten på nationell 
nivå

Or. de

Ändringsförslag 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 
åtgärder i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 

Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har 
tillräckliga skäl att anta att en produkt som 
omfattas av detta direktiv inte uppfyller 
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har tillräckliga skäl att anta att en produkt 
som omfattas av detta direktiv utgör en 
risk ur ett tillgänglighetsperspektiv som 
omfattas av detta direktiv, ska de göra en 
utvärdering av produkten, omfattande alla 
de krav som fastställs i detta direktiv. De
berörda ekonomiska aktörerna ska 
samarbeta till fullo med 
marknadskontrollmyndigheterna.

överensstämmelsekraven, ska de göra en 
utvärdering av produkten, omfattande alla 
de krav som fastställs i detta direktiv. De 
berörda ekonomiska aktörerna ska 
samarbeta till fullo med 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 
åtgärder i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 
har tillräckliga skäl att anta att en produkt 
som omfattas av detta direktiv utgör en risk
ur ett tillgänglighetsperspektiv som 
omfattas av detta direktiv, ska de göra en 
utvärdering av produkten, omfattande alla 
de krav som fastställs i detta direktiv. De 
berörda ekonomiska aktörerna ska 
samarbeta till fullo med 
marknadskontrollmyndigheterna.

Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 
åtgärder i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 
har tillräckliga skäl att anta att en produkt 
som omfattas av detta direktiv utgör en 
säkerhets- eller hälsorisk ur ett 
tillgänglighetsperspektiv som omfattas av 
detta direktiv, ska de göra en utvärdering 
av produkten, omfattande alla de krav som 
fastställs i detta direktiv. De berörda 
ekonomiska aktörerna ska samarbeta till 
fullo med marknadskontrollmyndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats Om en medlemsstats 
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marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 
åtgärder i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 
har tillräckliga skäl att anta att en produkt 
som omfattas av detta direktiv utgör en risk 
ur ett tillgänglighetsperspektiv som 
omfattas av detta direktiv, ska de göra en 
utvärdering av produkten, omfattande alla 
de krav som fastställs i detta direktiv. De 
berörda ekonomiska aktörerna ska 
samarbeta till fullo med 
marknadskontrollmyndigheterna.

marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 
åtgärder i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 
har tillräckliga skäl att anta att en produkt 
som omfattas av detta direktiv utgör en risk 
för säkerhet eller hälsa ur ett 
tillgänglighetsperspektiv som omfattas av 
detta direktiv, ska de göra en utvärdering 
av produkten, omfattande alla de krav som 
fastställs i detta direktiv. De berörda 
ekonomiska aktörerna ska samarbeta till 
fullo med marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 517
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
utvärderingen konstaterar att en produkt 
inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de 
utan dröjsmål ålägga de berörda 
ekonomiska aktörerna att vidta alla
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
produkten ska uppfylla dessa krav, dra 
tillbaka produkten från marknaden eller 
återkalla den inom en rimlig tid som de 
fastställer i förhållande till typen av risk.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
utvärderingen konstaterar att en produkt 
inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de 
utan dröjsmål ålägga de berörda 
ekonomiska aktörerna att vidta alla 
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
produkten ska uppfylla dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om marknadskontrollmyndigheterna vid Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
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utvärderingen konstaterar att en produkt 
inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de 
utan dröjsmål ålägga de berörda 
ekonomiska aktörerna att vidta alla 
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
produkten ska uppfylla dessa krav, dra 
tillbaka produkten från marknaden eller 
återkalla den inom en rimlig tid som de 
fastställer i förhållande till typen av risk.

utvärderingen konstaterar att en produkt 
inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de 
utan dröjsmål ålägga de berörda 
ekonomiska aktörerna att vidta alla 
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
produkten ska uppfylla dessa krav eller dra 
tillbaka produkten från marknaden inom en 
rimlig extra period, om de berörda 
ekonomiska aktörerna inte har vidtagit 
några korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 
ska tillämpas på de åtgärder som avses i 
andra stycket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda ekonomiska 
aktören inte vidtar lämpliga korrigerande 
åtgärder inom den period som avses i 
punkt 1 andra stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda 
eller begränsa tillhandahållandet av 
produkterna på sina nationella 
marknader, dra tillbaka produkten från 
den marknaden eller återkalla den. 

4. Om den berörda ekonomiska 
aktören inte vidtar lämpliga korrigerande 
åtgärder ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att se till att 
produkten bringas i överensstämmelse 
med de tillgänglighetskrav som fastställts i 
detta direktiv. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska utan 
dröjsmål informera kommissionen och de 
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Marknadskontrollmyndigheterna ska utan 
dröjsmål informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda ekonomiska 
aktören inte vidtar lämpliga korrigerande 
åtgärder inom den period som avses i punkt 
1 andra stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda 
eller begränsa tillhandahållandet av
produkterna på sina nationella marknader, 
dra tillbaka produkten från den marknaden 
eller återkalla den. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska utan 
dröjsmål informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

4. Om den berörda ekonomiska 
aktören inte vidtar lämpliga korrigerande 
åtgärder inom den period som avses i punkt 
1 andra stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda 
eller begränsa tillhandahållandet av 
produkterna på sina nationella marknader, 
dra tillbaka produkten från den marknaden. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska utan 
dröjsmål informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den information som avses i punkt 
4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de 
uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den produkt som inte uppfyller 
kraven, produktens ursprung, vilken typ av 
bristande överensstämmelse som görs 
gällande och den risk produkten utgör, 

5. I den information som avses i punkt 
4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de 
uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den produkt som inte uppfyller 
kraven, produktens ursprung, vilken typ av 
bristande överensstämmelse som görs 
gällande, vilken typ av nationell åtgärd 
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vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt den berörda 
ekonomiska aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

som vidtagits och dess varaktighet samt 
den berörda ekonomiska aktörens 
synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den information som avses i punkt 
4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de 
uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den produkt som inte uppfyller 
kraven, produktens ursprung, vilken typ av 
bristande överensstämmelse som görs 
gällande och den risk produkten utgör, 
vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt den berörda 
ekonomiska aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

5. I den information som avses i punkt 
4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de 
uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den produkt som inte uppfyller 
kraven, produktens ursprung, vilken typ av 
bristande överensstämmelse som görs 
gällande och den risk för säkerhet eller 
hälsa som produkten utgör, vilken typ av 
nationell åtgärd som vidtagits och dess 
varaktighet samt den berörda ekonomiska 
aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den information som avses i punkt 5. I den information som avses i punkt
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4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de 
uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den produkt som inte uppfyller 
kraven, produktens ursprung, vilken typ av 
bristande överensstämmelse som görs 
gällande och den risk produkten utgör, 
vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt den berörda 
ekonomiska aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de 
uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den produkt som inte uppfyller 
kraven, produktens ursprung, vilken typ av 
bristande överensstämmelse som görs 
gällande och den säkerhets- eller hälsorisk
produkten utgör, vilken typ av nationell 
åtgärd som vidtagits och dess varaktighet 
samt den berörda ekonomiska aktörens 
synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

Or. de

Ändringsförslag 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkten uppfyller inte de krav 
som anges i artikel 3 i detta direktiv.

a) Produkten uppfyller inte de krav 
som anges i artikel 3 i detta direktiv och 
utgör därmed en säkerhets- eller 
hälsorisk.

Or. de

Ändringsförslag 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De harmoniserade standarder som 
avses i artikel 13 och utgör underlag för 
presumtion om överensstämmelse är 
bristfälliga.

b) De harmoniserade standarder som 
avses i artikel 13 och utgör underlag för 
presumtion om överensstämmelse är 
bristfälliga och utgör därmed en 
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säkerhets- eller hälsorisk.

Or. de

Ändringsförslag 527
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga begränsande åtgärder utan 
dröjsmål vidtas mot den berörda 
produkten, till exempel att produkten dras 
tillbaka från marknaden.

8. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder utan dröjsmål vidtas mot 
den berörda produkten.

Or. en

Ändringsförslag 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga begränsande åtgärder utan 
dröjsmål vidtas mot den berörda 
produkten, till exempel att produkten dras 
tillbaka från marknaden.

8. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga och proportionerliga
begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas 
mot den berörda produkten, till exempel att 
produkten dras tillbaka från marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att underlätta utbytet av 
information och bästa praxis mellan 
marknadskontrollmyndigheterna och för 
att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
tillgänglighetskraven i detta direktiv, eller 
i fall där det anses nödvändigt och 
kommissionen begär ett yttrande om 
undantagen från dessa krav, ska 
kommissionen inrätta en arbetsgrupp som 
består av företrädare för de nationella 
marknadskontrollmyndigheterna och de 
berörda aktörernas representativa 
organisationer, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 530
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a.

Utbyte av information

För att underlätta utbytet av information 
och bästa praxis mellan 
marknadskontrollmyndigheterna och för 
att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
kraven i detta direktiv, eller i fall där det 
anses nödvändigt och kommissionen 
begär ett yttrande om undantagen från 
dessa krav, ska kommissionen inrätta en 
arbetsgrupp som består av företrädare för 
de nationella 
marknadskontrollmyndigheterna och de 
berörda aktörernas representativa 
organisationer, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 531
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det, efter det att förfarandet i artikel
19.3 och 19.4 slutförts, har rests 
invändningar mot en åtgärd som en 
medlemsstat vidtagit, eller om 
kommissionen anser att en nationell åtgärd 
strider mot unionslagstiftningen, ska 
kommissionen utan dröjsmål inleda samråd 
med medlemsstaterna och den eller de 
berörda ekonomiska aktörerna och 
utvärdera den nationella åtgärden. På 
grundval av resultaten av denna 
utvärdering ska kommissionen besluta om 
den nationella åtgärden är berättigad eller 
inte.

Om det, efter det att förfarandet i artikel
19.3 och 19.4 slutförts, har rests 
invändningar mot en åtgärd som en 
medlemsstat vidtagit, eller om 
kommissionen har rimliga bevis för att en 
nationell åtgärd strider mot 
unionslagstiftningen, ska kommissionen 
utan dröjsmål inleda samråd med 
medlemsstaterna och den eller de berörda 
ekonomiska aktörerna och utvärdera den 
nationella åtgärden. På grundval av 
resultaten av denna utvärdering ska 
kommissionen besluta om den nationella 
åtgärden är berättigad eller inte.

Or. ro

Ändringsförslag 532
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det, efter det att förfarandet i artikel
19.3 och 19.4 slutförts, har rests 
invändningar mot en åtgärd som en 
medlemsstat vidtagit, eller om 
kommissionen anser att en nationell åtgärd 
strider mot unionslagstiftningen, ska 
kommissionen utan dröjsmål inleda samråd 
med medlemsstaterna och den eller de 
berörda ekonomiska aktörerna och 
utvärdera den nationella åtgärden. På 
grundval av resultaten av denna 
utvärdering ska kommissionen besluta om 

Om det, efter det att förfarandet i artikel
19.3 och 19.4 slutförts, har rests 
invändningar mot en åtgärd som en 
medlemsstat vidtagit, eller om 
kommissionen anser att en nationell åtgärd 
strider mot unionslagstiftningen, ska 
kommissionen utan dröjsmål inleda samråd 
med medlemsstaterna, de organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning och den eller de 
berörda ekonomiska aktörerna och 
utvärdera den nationella åtgärden. På 
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den nationella åtgärden är berättigad eller 
inte.

grundval av resultaten av denna 
utvärdering ska kommissionen besluta om 
den nationella åtgärden är berättigad eller 
inte.

Or. it

Ändringsförslag 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den nationella åtgärden anses 
vara berättigad ska alla medlemsstater 
vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att produkten som inte uppfyller 
kraven dras tillbaka från deras marknad
och de ska underrätta kommissionen om 
detta. Om den nationella åtgärden anses 
vara omotiverad, ska den berörda 
medlemsstaten upphäva åtgärden.

2. Om den nationella åtgärden anses 
vara berättigad ska alla medlemsstater 
vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att produkten som inte uppfyller 
kraven bringas i överensstämmelse och de 
ska underrätta kommissionen om detta. Om 
den nationella åtgärden anses vara 
omotiverad, ska den berörda 
medlemsstaten upphäva åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 534
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tillgänglighetskrav som 
fastställs i avsnitt IX i bilaga I ska 
tillämpas enligt följande:

1. De tillgänglighetskrav som 
fastställs i avsnitt I till V i bilaga I ska 
tillämpas på de produkter och tjänster som 
avses i artikel 1.1 och 1.2 enligt följande:

Or. en
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Ändringsförslag 535
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid fastställande av tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier för 
alla offentliga kontrakt och koncessioner, 
där produkten eller tjänsten är avsedd att 
användas av personer, oavsett om det 
gäller allmänheten eller personal hos den 
upphandlande myndigheten eller den 
upphandlande enheten, och omfattas av 
direktiv 2014/23/EU49, direktiv
2014/24/EU50 och direktiv 2014/25/EU51.

a) Vid fastställande av tekniska 
specifikationer för offentliga kontrakt, 
inbegripet blandade kontrakt enligt 
definitionen i artikel 1.3 i detta direktiv, 
som omfattas av direktiv 2014/24/EU50

eller direktiv 2014/25/EU51.

__________________ __________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner.

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling.

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling.

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster.

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 536
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid fastställandet av de 
tillgänglighetskrav som det hänvisas till 
vid utarbetande och genomförande av 
program enligt förordning (EU) nr 

utgår
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1303/2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
och förordning (EU) nr 1304/2013 om 
Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 537
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid fastställandet av de 
tillgänglighetskrav avseende sociala 
kriterier och kvalitetskriterier som 
behöriga myndigheter har fastställt i 
anbudsförfaranden för kollektivtrafik på 
järnväg och väg enligt förordning (EG) nr 
1370/2007.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid fastställandet av de 
tillgänglighetskrav avseende sociala 
kriterier och kvalitetskriterier som behöriga 
myndigheter har fastställt i 
anbudsförfaranden för kollektivtrafik på 
järnväg och väg enligt förordning (EG) nr
1370/2007.

c) Vid fastställandet av de 
tillgänglighetskrav avseende sociala 
kriterier och kvalitetskriterier som behöriga 
myndigheter har fastställt i 
anbudsförfaranden för kollektivtrafik på 
järnväg och väg enligt förordning (EG) nr
1370/2007, såtillvida de behöriga 
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myndigheterna fastställer 
tillgänglighetskrav.

Or. de

Motivering

Den behöriga myndigheten får själv bestämma om tillgänglighetskrav ska ingå i 
upphandlingskriterierna eller inte. Men om den beslutar sig för att tillgänglighetskrav ska 
ingå måste kriterierna motsvara tillgänglighetskraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 539
Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) För transportinfrastruktur i 
enlighet med artikel 37 i förordning (EU) 
nr 1315/2013.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 540
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om tillämpligt, för all relevant 
unionslagstiftning eller för 
bestämmelserna i unionslagstiftningen 
gällande tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 541
Jiří Maštálka
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Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om tillämpligt, för all relevant 
unionslagstiftning eller för 
bestämmelserna i unionslagstiftningen 
gällande tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de berörda behöriga myndigheterna i 
förhållande till den uppskattade fördelen 
för personer med funktionsnedsättning, 
med hänsyn tagen till hur ofta och under 
hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga 
används.

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de berörda behöriga myndigheterna i 
förhållande till den uppskattade fördelen 
för personer med funktionsnedsättning, 
med hänsyn tagen till hur ofta, under hur 
lång tid produkten eller tjänsten i fråga 
används samt till det uppskattade antalet 
användare.

Or. en

Ändringsförslag 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de berörda behöriga myndigheterna i 
förhållande till den uppskattade fördelen 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de berörda behöriga myndigheterna i 
förhållande till den uppskattade fördelen 
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för personer med funktionsnedsättning, 
med hänsyn tagen till hur ofta och under 
hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga 
används.

för personer med funktionsbegränsning 
och personer med funktionsnedsättning, 
med hänsyn tagen till hur ofta och under 
hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga 
används.

Or. en

Motivering

Hänvisning till ”personer med funktionsbegränsning” utöver begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning” bör behållas för att illustrera att en mycket större del av befolkningen 
kommer att gynnas av detta direktiv. Vid analysen av uppskattade kostnader och fördelar är 
det också viktigt att ta hänsyn till hela befolkningen som gynnas av tillgängliga produkter och 
tjänster.

Ändringsförslag 544
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de berörda behöriga myndigheterna i 
förhållande till den uppskattade fördelen 
för personer med funktionsnedsättning, 
med hänsyn tagen till hur ofta och under 
hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga 
används.

b) Uppskattade kostnader och fördelar 
för de berörda behöriga myndigheterna i 
förhållande till den uppskattade fördelen 
för personer med funktionsnedsättning och
personer med funktionsbegränsning, med 
hänsyn tagen till hur ofta och under hur 
lång tid produkten eller tjänsten i fråga 
används.

Or. en

Ändringsförslag 545
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med de 

3. Bedömningen av huruvida 
överensstämmelse med de 
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tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 
innebär en oproportionerligt stor börda, ska 
göras av de berörda behöriga 
myndigheterna.

tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 
innebär en oproportionerligt stor börda, ska 
göras av de berörda behöriga 
myndigheterna. Bristande prioritering, tid 
eller kunskap bör inte anses utgöra 
legitima skäl att åberopa oproportionerligt 
stor börda.

Or. en

Ändringsförslag 546
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt 
eller tjänst ska den underrätta 
kommissionen om detta. Anmälan ska 
innehålla den bedömning som avses i 
punkt 2.

4. Om en behörig myndighet har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt 
eller tjänst ska den underrätta 
kommissionen om detta. Anmälan ska 
innehålla den bedömning som avses i 
punkt 2 och ska tillhandahållas till 
allmänheten i tillgängliga format.

Or. en

Ändringsförslag 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt 
eller tjänst ska den underrätta 
kommissionen om detta. Anmälan ska 
innehålla den bedömning som avses i 
punkt 2.

4. Om en behörig myndighet har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt 
eller tjänst ska den underrätta 
kommissionen om detta. Anmälan ska 
innehålla den bedömning som avses i 
punkt 2 och ska tillhandahållas till 
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allmänheten i tillgängliga format.

Or. en

Ändringsförslag 548
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt 
eller tjänst ska den underrätta 
kommissionen om detta. Anmälan ska 
innehålla den bedömning som avses i 
punkt 2.

4. Om en behörig myndighet har 
utnyttjat det undantag som föreskrivs i 
punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt 
eller tjänst ska den underrätta 
kommissionen om detta. Anmälan ska 
innehålla den bedömning som avses i 
punkt 2 och ska tillhandahållas till 
allmänheten i tillgängliga format.

Or. en

Ändringsförslag 549
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen har skäl att 
tvivla på ett beslut från den berörda 
behöriga myndigheten kan den begära att 
den arbetsgrupp som avses i artikel 19a 
kontrollerar den bedömning som avses i 
punkt 2 i denna artikel och utfärdar ett 
yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 550
Othmar Karas
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Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medel som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:

utgår

a) Bestämmelser varigenom en 
konsument kan vidta åtgärder enligt 
nationell lag i domstol eller hos behöriga 
förvaltningsmyndigheter för att 
säkerställa att de nationella 
bestämmelserna som införlivar detta 
direktiv efterlevs.

b) Bestämmelser varigenom 
offentliga organ eller privata 
sammanslutningar, organisationer eller 
andra rättsliga enheter som har ett 
legitimt intresse, för att säkerställa att 
direktivets bestämmelser uppfylls, på 
konsumenternas vägnar kan vidta 
åtgärder enligt nationell lag i domstol 
eller hos behöriga 
förvaltningsmyndigheter, för att 
säkerställa att de nationella 
bestämmelserna som införlivar detta 
direktiv efterlevs.

Or. de

Motivering

Dessa bestämmelser måste strykas eftersom det annars skulle bli möjligt att införa en actio 
popularis, det vill säga en allmän talerätt.

Ändringsförslag 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser varigenom en 
konsument kan vidta åtgärder enligt 

a) Bestämmelser varigenom en direkt 
berörd konsument kan vidta åtgärder enligt 
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nationell lag i domstol eller hos behöriga 
förvaltningsmyndigheter för att säkerställa 
att de nationella bestämmelserna som 
införlivar detta direktiv efterlevs.

nationell lag i domstol eller hos behöriga 
förvaltningsmyndigheter för att säkerställa 
att de nationella bestämmelserna som 
införlivar detta direktiv efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser varigenom offentliga 
organ eller privata sammanslutningar, 
organisationer eller andra rättsliga enheter 
som har ett legitimt intresse, för att 
säkerställa att direktivets bestämmelser 
uppfylls, på konsumenternas vägnar kan 
vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol 
eller hos behöriga 
förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa 
att de nationella bestämmelserna som 
införlivar detta direktiv efterlevs.

b) Bestämmelser varigenom offentliga 
organ eller privata sammanslutningar, 
organisationer eller andra rättsliga enheter 
som berörs direkt av en produkts eller en 
tjänsts bristande överensstämmelse kan 
vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol 
eller hos behöriga 
förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa 
att de nationella bestämmelserna som 
införlivar detta direktiv efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 553
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelser varigenom en 
tillgänglig, omfattande 
klagomålsmekanism för konsumenter 
med lämpliga resurser upprättas för att 
komplettera ett genomförande- och 
övervakningssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelser varigenom en 
omfattande klagomålsmekanism för 
konsumenter med lämpliga resurser 
upprättas för att komplettera ett 
genomförande- och övervakningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelser varigenom en 
omfattande klagomålsmekanism för 
konsumenter med lämpliga resurser 
upprättas för att komplettera ett 
genomförande- och övervakningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelser med vars hjälp det 
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upprättas en heltäckande och med 
lämpliga resurser utrustad 
klagomålsmekanism för konsumenter för 
att komplettera ett genomförande- och 
övervakningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 557
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelser med vars stöd en 
klagomålsmekanism för konsumenterna 
kan inrättas.

Or. it

Ändringsförslag 558
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns en möjlighet, innan en åtgärd vidtas 
vid domstol eller vid behöriga 
administrativa organ, för den berörda 
ekonomiska aktören att åtgärda all 
påstådd bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
via engagemang, samarbete eller 
alternativa tvistlösningsmekanismer med 
konsumenter, offentliga organ och/eller 
privata föreningar, organisationer eller 
andra rättsliga enheter med ett legitimt 
intresse. Detta ska kallas 
”engagemangmekanismen”.

Om den bristande överensstämmelsen inte 
kan åtgärdas på ett sätt som är 
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tillfredsställande för båda parter inom 15
dagar från den dag då den ekonomiska 
aktören underrättas om de betänkligheter 
som påpekats av konsumenter, offentliga 
organ och/eller eller privata föreningar, 
organisationer eller andra rättsliga 
enheter med ett legitimt intresse, ska 
engagemangmekanismen anses ha 
misslyckats, såvida inte parterna 
ömsesidigt beslutar att förlänga denna 
period.

I de fall där engagemangmekanismen 
misslyckas ska nationella domstolar, vid 
prövningen av ett fall som gäller 
anklagelser om betydande bristande 
efterlevnad av detta direktiv, beakta 
huruvida parterna utnyttjat 
engagemangmekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 559
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska inte vara 
tillämplig på kontrakt som omfattas av 
direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 560
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För att främja syftet i punkt 2a ska 
medlemsstaterna uppmuntra ekonomiska 
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aktörer att genomföra och offentliggöra 
en mekanism för konsumentklagomål i 
syfte att lösa tvister.

Or. en

Ändringsförslag 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

2. Påföljderna ska vara tillräckligt
effektiva, proportionella och avskräckande 
för att inte utgöra ett alternativ för 
ekonomiska aktörer till att inte uppfylla 
tillgänglighetskraven för produkter och 
tjänster enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

2. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande, men ska 
inte fungera som alternativ till att de 
ekonomiska aktörerna fullgör sin 
skyldighet att göra sina produkter eller 
tjänster tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 563
Igor Šoltes
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Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska anslå 
nödvändiga resurser för att verkställa och 
ta ut straffavgifter. Intäkterna från 
straffavgifter ska återinvesteras i åtgärder 
med anknytning till tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Intäkterna från påföljderna ska 
återinvesteras i åtgärder med anknytning 
till tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 565
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska inte vara 
tillämplig på kontrakt som omfattas av 
direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 566
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den [… infoga datum – sex
år efter detta direktivs ikraftträdande].

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den

a) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] för de produkter som avses 
i artikel 1.1 a – datormaskinvara och 
operativsystem för generella 
användningsområden,

b) ... [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.1 b – självbetjäningsterminaler,

c) ... [fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.1 c – terminalutrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
telefonitjänster,

d) ... [fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.1 d – terminalutrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
audiovisuella medietjänster, för 
konsumentbruk,

e) ... [fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.1 e – hushållsapparater som 
hanteras av ett användargränssnitt,

f) ... [fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 a – telefonitjänster,

g) ... [sex år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 b– audiovisuella 
medietjänster,

h) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 c – kollektivtrafiktjänster med 
flyg, buss, på järnväg och på vatten 
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(webbplatser och mobilapplikationer),

i) ... [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 c – kollektivtrafiktjänster med 
flyg, buss, på järnväg och på vatten 
(självbetjäningsterminaler och 
biljettförsäljningsautomater),

j) ... [tio år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 c – kollektivtrafiktjänster med 
flyg, buss, på järnväg och på vatten 
(fordon och infrastruktur),

k) ... [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 d– banktjänster och 
betalningsterminaler 
(självbetjäningsterminaler och 
betalningsterminaler),

l) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 d– banktjänster och 
betalningsterminaler (banktjänster),

m) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 e – e-böcker,

n) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 f– e-handel, sociala medier 
och nyhetswebbplatser samt 
onlineplattformar,

o) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 g – anpassningstjänster 
(webbplatser),

p) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande för de produkter som avses 
i artikel 1.2 g – anpassningstjänster 
(bebyggd miljö).

Or. en

Ändringsförslag 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den [… infoga datum – sex år 
efter detta direktivs ikraftträdande].

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den [… infoga datum – fem
år efter detta direktivs ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den [… infoga datum – sex 
år efter detta direktivs ikraftträdande].

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser 
från och med den

Or. en

Ändringsförslag 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ... [tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande] för produkter och tjänster 
som hänvisas till i artikel 1,

Or. en

Motivering

Genomförandet av direktivet bör förkortas för att se till att personer med 
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funktionsbegränsning och personer med funktionsnedsättning kommer att gynnas av 
tillgänglighet inom en rimlig tidsperiod.

Ändringsförslag 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ... [tio år efter detta direktivs 
ikraftträdande] för bestämmelser med 
koppling till den bebyggda miljön som 
hänvisas till i artikel 3.10.

Or. en

Motivering

Rimlig ytterligare tid för att uppfylla kraven i direktivet för den byggda miljön föreslås.

Ändringsförslag 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstater som utnyttjar 
möjligheten enligt artikel 3.10 ska till 
kommissionen överlämna texten till de 
centrala bestämmelser i nationell 
lagstiftning som de antar i det syftet och
ska rapportera till kommissionen de 
framsteg som görs när det gäller att 
genomföra dem.

5. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om de framsteg som gjorts i 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a.

Övergångsperiod

Utan att det påverkar artikel 27.2 får 
medlemsstaterna föreskriva en 
övergångsperiod på sex år efter datumet 
för tillämpningen av detta direktiv, under 
vilken tjänsteleverantörer kan fortsätta att 
tillhandahålla sina tjänster med hjälp av 
produkter som lagenligt användes för att 
tillhandahålla liknande tjänster före detta 
datum.

Or. en

Ändringsförslag 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Förslag till direktiv
Artikel 28 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den […infoga datum – fem år efter 
detta direktivs har börjat tillämpas] och 
därefter vart femte år, ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
detta direktiv.

Senast den ... [tre år efter detta direktivs 
har börjat tillämpas] och därefter vart 
tredje år, ska kommissionen överlämna en 
rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
tillämpningen av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 574
Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 28 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den […infoga datum – fem år efter 
detta direktivs har börjat tillämpas] och 
därefter vart femte år, ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
detta direktiv.

Senast den […infoga datum – tre år efter 
detta direktiv har börjat tillämpas] och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
detta direktiv.

Or. ro

Ändringsförslag 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att behovet att se över detta 
direktiv ska kunna bedömas ska rapporten
bland annat, mot bakgrund av sociala, 
ekonomiska och tekniska framsteg,
behandla hur produkters och tjänsters 
tillgänglighet har utvecklats samt vilken 
inverkan det har på ekonomiska aktörer 
och personer med funktionsnedsättning för 
att om möjligt fastställa områden där 
bördan kan minskas.

1. Rapporten ska, på grundval av de 
inkomna anmälningarna, bedöma 
huruvida detta direktiv har uppnått sina 
mål, särskilt när det gäller ökningen av 
den fria rörligheten för tillgängliga 
produkter och tjänster. Den ska, bland 
annat, mot bakgrund av sociala, 
ekonomiska och tekniska framsteg och 
nivån av överensstämmelse med detta 
direktiv behandla hur produkters och 
tjänsters tillgänglighet har utvecklats samt 
behovet att inkludera eller exkludera nya 
produkter och tjänster som omfattas av 
detta direktiv. Kommissionen ska också, 
för att behovet att se över detta direktiv 
ska kunna bedömas, utvärdera hur 
artiklarna 12 och 22 fungerar samt vilken 
inverkan de har på ekonomiska aktörer och 
personer med funktionsnedsättning för att 
om möjligt fastställa områden där bördan 
kan minskas.

Or. en
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Ändringsförslag 576
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionens rapport ska ta 
hänsyn till synpunkter från ekonomiska 
intressenter och relevanta icke-statliga 
organisationer, inbegripet organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning samt 
äldreorganisationer.

3. Kommissionens rapport ska ta 
hänsyn till synpunkter från ekonomiska 
intressenter och relevanta icke-statliga 
organisationer, inbegripet organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionens rapport ska ta 
hänsyn till synpunkter från ekonomiska 
intressenter och relevanta icke-statliga 
organisationer, inbegripet organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning samt 
äldreorganisationer.

3. Kommissionens rapport ska ta 
hänsyn till synpunkter från ekonomiska 
intressenter och relevanta icke-statliga 
organisationer, inbegripet organisationer 
som företräder personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 578
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Datormaskinvara och operativsystem för Datormaskinvara och operativsystem för 
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generella användningsområden. generella användningsområden och 
e-bokläsare

Or. en

Ändringsförslag 579
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – led -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Operativsystem

1. För att se till att tjänsterna 
tillhandahålls på ett sätt som i största 
möjliga utsträckning möjliggör avsedd 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning, ska 
de krav som fastställs i punkt 3 om 
användargränssnitt och funktionell 
utformning uppfyllas. Tillhandahållandet 
av tjänster inbegriper följande:
a) Information om hur tjänsten fungerar, 
om dess egenskaper när det gäller 
tillgänglighet och om dess faciliteter, som 
får tillhandahållas i digitalt format.
b) Elektronisk information, inbegripet de 
webbplatser som behövs för att 
tillhandahålla tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 580
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – punkt 1 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning av 
datormaskinvara för generella 
användningsområden:
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Or. en

Ändringsförslag 581
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till 
att produkterna utformas och tillverkas på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till 
att produkterna utformas och tillverkas på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

i) vara begriplig,

ii) vara begriplig, ii) vara tydlig,

iii) vara tydlig, iii) ha en lämplig teckenstorlek och 
lämpliga typsnitt med tillräcklig kontrast 
mellan tecknen och bakgrunden i syfte att 
maximera läsbarheten i förutsebara 
användningsförhållanden,

iv) ha en lämplig teckenstorlek i 
förutsägbara användningsförhållanden,

iv) göras tillgängligt i ett tillgängligt 
webbformat och som elektronisk handling 
som inte är i webbformat genom att detta 
görs tydligt, funktionsdugligt, begripligt 
och robust,

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas) ska

i) uppfylla de krav som fastställs i led 
a,

ii) kort och koncist informera 
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användarna om att produkten innehåller 
tillgänglighetsfunktioner samt om dess 
kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, oavsett om 
denna tillhandahålls separat eller 
integreras med produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

i) informationsinnehållet ska finnas 
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne, och

i) ska göras tillgängligt i ett 
tillgängligt webbformat och som 
elektronisk handling som inte är i 
webbformat genom att detta görs tydligt, 
funktionsdugligt, begripligt och robust,

ii) instruktionerna ska erbjuda 
alternativ till icke-textinnehåll, 

ii) ska förtecknas och förklaras hur 
produktens tillgänglighetsfunktioner ska 
användas samt dess kompatibilitet med en 
mängd tekniska hjälpmedel som finns 
tillgängliga på unionsnivå och på 
internationell nivå

iii) ska på begäran tillhandahållas i 
alternativt icke-elektroniskt format. De 
alternativa icke-elektroniska formaten 
kan inbegripa storstil, blindskrift eller 
lättläst format. 

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2.

f) Produktens gränssnitt med
hjälpmedel.

f) Produkten ska vara kompatibel 
med en mängd olika hjälpmedel och 
tekniker som finns tillgängliga på 
unionsnivå och på internationell nivå, 
bland annat hörselteknik såsom 
hörapparater, telespolar, hörselimplantat 
och hörselhjälpmedel.

Or. en
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Ändringsförslag 582
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användargränssnitt och funktionell 
utformning:

2. Funktionskrav för 
användargränssnitt och produktens 
utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att de

a) kan uppfattas med mer än ett sinne 
vid kommunikation och orientering,

a) kan uppfattas med mer än ett sinne 
vid kommunikation och orientering, 
inbegripet

i) om en produkt erbjuder visuella 
kommunikations- och driftslägen ska den 
ha minst ett informations- och driftsläge 
som inte kräver syn, 

ii) om en produkt erbjuder 
informations- och driftslägen med ljud 
ska den ha minst ett informations- och 
driftsläge som inte kräver hörsel.

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

Om en produkt kräver att användare talar 
ska den ha minst ett driftsläge som inte 
kräver att användaren producerar 
muntliga ljud som tal, visslingar eller 
klickljud,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

c) om produkten tillhandahåller
visuella kommunikations- och driftslägen, 
tillhandahåller funktioner som gör det 
möjligt för användare att bättre utnyttja 
sin begränsade syn, bland annat genom 
att tillhandahålla flexibel förstoring utan 
att innehåll eller funktioner går förlorade, 
samt flexibel kontrast och ljusstyrka, och 
då det är möjligt, flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera visuella element i 
förgrunden och bakgrunden och flexibel 
kontroll över det synfält som krävs,



AM\1121397SV.docx 71/160 PE599.726v03-00

SV

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

d) tillhandahåller ett visuellt driftsläge 
som inte kräver färguppfattning av 
användaren,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras,

e) sörjer för att användarna kan ställa 
in volymen och förstärkt ljud som 
förbättrar ljudskärpan, däribland flexibla 
sätt att skilja på och kontrollera ljud i 
förgrunden och bakgrunden då röster och 
bakgrunden finns tillgängliga som 
separata ljudflöden,

f) ser till att användarna kan ställa in 
volymen,

f) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,
inbegripet där produkten kräver manuella 
åtgärder, produkten sörjer för funktioner 
som låter användare använda produkten 
genom alternativa driftslägen som inte 
kräver finmotorisk styrning såsom 
manipulering eller handstyrka, och inte 
heller kräver att fler än en styrning 
används åt gången,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

g) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka, inbegripet 
om en produkt är fristående eller 
installerad, ska dess informations- och 
driftsfunktioner finnas inom ett 
tillgängligt standardräckhåll eller så att 
det är möjligt för en användare att placera 
det inom räckhåll,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

h) om en produkt erbjuder visuella 
informationslägen ska den ha minst ett 
informationsläge som minimerar risken 
för anfall på grund av ljuskänslighet,

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.

i) tillhandahåller funktioner som gör 
dess kommunikation och styrning av 
användningen lättare samt lättare att 
använda,

ia) om produkten tillhandahåller 
funktioner med tanke på tillgänglighet 
ska användarens integritet bevaras när 
dessa funktioner används.

Or. en
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Ändringsförslag 583
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om produktens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Tillgänglighet till supporttjänster bör, i förekommande fall, också säkerställas för att ge all 
nödvändig information till konsumenterna.

Ändringsförslag 584
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver syn.

b) Användning med begränsad syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som gör att användare bättre kan utnyttja 
sin begränsade synförmåga.
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c) Användning utan färguppfattning:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren kan 
uppfatta färger.

d) Användning utan hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel.

e) Användning med begränsad 
hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
med förstärkt ljud.

f) Användning utan talförmåga:

Om en IKT-produkt kräver 
talkommandon från användaren ska den 
ha minst ett driftsläge som inte kräver att 
användaren talar.

g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka:

Om en IKT-produkt kräver manuella 
åtgärder ska den ha minst ett driftsläge 
som gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka.

h) Användning med begränsad 
räckvidd:

Om en IKT-produkt är fristående eller 
installerad måste dess driftsfunktioner 
finnas inom räckhåll för alla användare.

i) Minimera risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som minimerar risken för anfall på grund 
av ljuskänslighet.

j) Användning med begränsad 
kognitiv förmåga:

IKT-produkten ska ha minst ett driftsläge 
som omfattar funktioner som gör den 
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enklare att använda.

k) Privatliv

Om en IKT-produkt innehåller funktioner 
tillhandahålls för tillgänglighet, ska den 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens privatliv vid användning av 
de IKT-funktioner som tillhandahåller 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 585
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater, och 
betalningsterminaler

Or. en

Ändringsförslag 586
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater, 
parkeringsbiljettautomater och 
incheckningsautomater och 
betalningsterminaler 

Or. en
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Ändringsförslag 587
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler: bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater

Självbetjäningsterminaler: 
betalningsterminaler, bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater

Or. en

Ändringsförslag 588
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater och
incheckningsautomater

Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, 
biljettförsäljningsautomater,
incheckningsautomater och 
betalterminaler

Or. it

Ändringsförslag 589
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till 
att produkterna utformas och tillverkas på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 

Följande ska vara förenligt med 
tillgänglighetskraven för att se till att 
produkterna utformas och tillverkas på ett 
sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning och
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funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning:

personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig, ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig, iii) vara tydlig, förutsägbara
användningsförhållanden,

iv) ha en lämplig teckenstorlek i 
förutsägbara användningsförhållanden,

iv) förteckna och förklara hur 
produktens tillgänglighetsfunktioner ska 
aktiveras och användas samt hur dess 
kompatibilitet med tekniska hjälpmedel 
maximerar läsbarheten under

v) ha en lämplig teckenstorlek och
lämpliga typsnitt med tillräcklig kontrast 
mellan tecknen och bakgrunden i syfte att

b) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

b) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

c) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2. 

c) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2.

d) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

d) Produkten vara kompatibel med
hjälpmedel och tekniker, inbegripet 
hörselteknik såsom hörapparater, 
telespolar, hörselimplantat och 
hörselhjälpmedel. Produkten ska också 
möjliggöra användning av personliga 
hörlurar.

Or. en

Ändringsförslag 590
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – led 2



AM\1121397SV.docx 77/160 PE599.726v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användargränssnitt och funktionell 
utformning:

2. Funktionskrav för 
användargränssnitt och produktens 
utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led b och c ska de, när det är 
relevant, vara utformade så att de

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led b och c ska de, när det är 
relevant, vara utformade i enlighet med 
avsnitt I, led 2 och så att de

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

a) inte måste ha på en
tillgänglighetsfunktion för att en 
användare som behöver funktionen ska 
kunna sätta igång den,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering, 

b) om det krävs respons inom en viss 
tid ska användaren förvarnas visuellt 
samt med beröring eller ljud, och ges 
möjlighet till längre tid att svara,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

c) produkten, inbegripet produktens 
hanterbara delar, såsom nycklar och 
kontroller, ska vara hanterbara och ska 
ha en lämplig kontrast mellan nycklar 
och kontroller och deras bakgrund, och 
ska kunna förnimmas med känsel,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

d) om nycklar, biljetter eller kort 
tillhandahålls ska dessa ha en orientering 
som kan förnimmas med känsel om 
orienteringen är viktig för att man ska 
kunna fortsätta använda nyckeln, biljetten 
eller kortet,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras,

e) om produkten utnyttjar 
användarens biologiska egenskaper, ska 
den inte stödja sig på en särskild biologisk 
egenskap som det enda sättet för en 
användare att identifiera sig eller för att 

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.



PE599.726v03-00 78/160 AM\1121397SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 591
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn: Om en IKT-
produkt erbjuder visuella driftslägen ska 
den också ha minst ett driftsläge som inte 
kräver syn.
b) Användning med begränsad syn: 
Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den också ha minst ett 
driftsläge som gör att användare med 
begränsad syn bättre kan utnyttja sin 
synförmåga.
c) Användning utan färg- och 
kontrastuppfattning: Om en IKT-produkt 
erbjuder visuella driftslägen ska den 
också ha minst ett driftsläge som inte 
kräver att användaren kan uppfatta färger 
och kontraster. 
d) Användning utan hörsel: Om en 
IKT-produkt erbjuder driftslägen med 
ljud ska den också ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel.
e) Användning med begränsad 
hörsel: Om en IKT-produkt erbjuder 
driftslägen med ljud ska den också ha 
minst ett driftsläge med förstärkt ljud, 
skärpa och volym.
f) Användning utan talförmåga: Om 
en IKT-produkt kräver att användaren 
talar ska den också ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren talar. 
g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka: Om 
en IKT-produkt kräver manuella åtgärder 
ska den också ha minst ett driftsläge som 
gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
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manipulering eller handstyrka, och inte 
heller kräver att fler än en styrning 
används åt gången. 
h) Användning med begränsad 
räckvidd: Om en IKT-produkt är 
fristående eller installerad ska dess 
driftsfunktioner finnas inom räckhåll för 
alla användare.
i) Minimering av risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet: Om en IKT-
produkt erbjuder visuella driftslägen ska 
den också ha minst ett driftsläge som 
minimerar risken för anfall på grund av 
ljuskänslighet. 
j) Användning med begränsad 
uppfattningsförmåga: IKT-produkter ska 
ha minst ett driftsläge som gör produkten 
enklare att använda. 
k) Integritet: Om en IKT-produkt 
tillhandahåller funktioner som 
säkerställer tillgänglighet, ska den också 
ha minst ett driftsläge som bevarar 
användarens personliga integritet vid 
användning av de IKT-funktioner som 
säkerställer tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 592
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del A – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
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bestämmelserna i punkt B om tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk.

bestämmelserna i punkt B om tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk.

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

i) Informationsinnehållet ska göras
tillgängligt i ett tillgängligt webbformat 
och som elektronisk handling som inte 
finns i webbformat genom att detta görs 
tydligt, funktionsdugligt, begripligt och 
robust i enlighet med led c.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

ii) I informationen ska förtecknas 
hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner 
ska användas i kombination med 
tillhörande terminalutrustning, samt hur 
kompatibel den är med tekniska 
hjälpmedel.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led c.

iii) Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
elektroniska formaten kan inbegripa 
storstil, blindskrift eller lättläst format.

c) 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, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

c) webbplatser samt webbaserade 
applikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

d) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsterna, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
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hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 593
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del A – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

c) Webbplatser och nätapplikationer
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 594
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del A – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
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innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 595
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 596
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del B – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till 
att produkterna utformas och tillverkas på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 

Följande ska vara förenligt med 
tillgänglighetskraven för att se till att 
produkterna utformas och tillverkas på ett 
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möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning,
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning:

sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig, ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig, iii) vara tydlig,

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden,

iv) ha en lämplig teckenstorlek och
lämpliga typsnitt med tillräcklig kontrast 
mellan tecknen och bakgrunden i syfte att 
maximera läsbarheten under förutsebara 
användningsförhållanden,

iva) göras tillgängligt i ett tillgängligt 
webbformat och som elektronisk handling 
som inte är i webbformat genom att detta 
görs tydligt, funktionsdugligt, begripligt 
och robust,

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas) ska

i) uppfylla de krav som fastställs i led
a,

ii) kort och koncist informera 
användarna om att produkten innehåller 
tillgänglighetsfunktioner samt om dess 
kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, oavsett om 
denna tillhandahålls separat eller 
integreras med produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

i) Innehållet i anvisningen ska finnas
tillgängligt i textformat som kan användas 
för att skapa alternativa stödjande format 
som ska presenteras på olika sätt och 

i) Innehållet ska göras tillgängligt i 
ett tillgängligt webbformat och som 
elektronisk handling som inte finns i 
webbformat genom att det görs tydligt, 
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kunna uppfattas med mer än ett sinne, 
och 

funktionsdugligt, begripligt och robust.

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 
text.

ii) I anvisningen ska förtecknas och 
förklaras hur produktens 
tillgänglighetsfunktioner ska användas 
samt hur kompatibel den är med en 
mängd tekniska hjälpmedel som finns 
tillgängliga på unionsnivå och på 
internationell nivå.

iia) Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
elektroniska formaten kan inbegripa stor 
stil, blindskrift eller lättläst format.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt
2.

f) Produktens gränssnitt med
hjälpmedel.

f) Produkten ska vara kompatibel 
med en mängd olika hjälpmedel och 
tekniker som finns tillgängliga på 
unionsnivå och på internationell nivå, 
bland annat hörselteknik såsom 
hörapparater, telespolar, hörselimplantat 
och hörselhjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 597
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del B – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användargränssnitt och funktionell
utformning:

2. Funktionskrav för 
användargränssnitt och produktens
utformning:

För att göra produkterna och deras För att göra produkterna och deras 
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användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att de

användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade som i 
avsnitt I punkt 2 samt

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

a) produkten ska kunna koda och 
avkoda tvåvägstalkommunikation med 
hifi-ljud,

b) ger alternativ till tal för
kommunikation och orientering,

b) produkter som stöder 
tvåvägstalkommunikation ska även låta 
användaren kommunicera med en annan 
användare genom realtidstext, så att 
realtidstext kan användas ensamt eller i 
kombination med tal under samma 
samtal,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

c) om produkten fungerar för 
tvåvägstalkommunikation inom ett 
särskilt nätverk ska den även fungera för 
realtidstext vid samma samtal genom att 
använda det realtidstextformat som är 
specificerat för det nätverket,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

d) om den produkt som 
tillhandahåller tvåvägstalkommunikation 
har en videofunktion i realtid ska 
produkten stödja en videoupplösning som 
gör det möjligt för användare att 
kommunicera via teckenspråk och 
läppavläsning,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras,

e) om produkten tillhandahåller 
utmatning via en ljudomvandlare ska 
produkten innehålla möjligheten till 
effektiv, trådlös koppling till hörselteknik 
såsom hörapparater, telespolar, 
hörselimplantat och hörselhjälpmedel, 
och ska minska störningar i denna 
hörselteknik till lägsta möjliga nivå,

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 598
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del B – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Supporttjänster 

Där det är tekniskt möjligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om produktens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 599
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver syn.

b) Användning med begränsad syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som gör att användare bättre kan utnyttja
sin begränsade synförmåga.

c) Användning utan färguppfattning:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
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driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren kan 
uppfatta färger.

d) Användning utan hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel.

e) Användning med begränsad hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
med förstärkt ljud.

f) Användning utan talförmåga:

Om en IKT-produkt kräver 
talkommandon från användaren ska den 
ha minst ett driftsläge som inte kräver att 
användaren talar.

g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka:

Om en IKT-produkt kräver manuella 
åtgärder ska den ha minst ett driftsläge 
som gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka.

h) Användning med begränsad 
räckvidd:

Om en IKT-produkt är fristående eller 
installerad måste dess driftsfunktioner 
finnas inom räckhåll för alla användare.

i) Minimera risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som minimerar risken för anfall på grund 
av ljuskänslighet.

j) Användning med begränsad 
kognitiv förmåga:

IKT-produkten ska ha minst ett driftsläge 
som omfattar funktioner som gör den 
enklare att använda.

k) Integritet
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Om en IKT-produkt innehåller funktioner 
tillhandahålls för tillgänglighet, ska den 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens personliga integritet vid 
användning av de IKT-funktioner som 
tillhandahåller tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Audiovisuella medietjänster och
tillhörande utrustning med avancerad 
datorkapacitet, för konsumentbruk

Konsumentterminalutrustning avseende 
audiovisuell medietjänst och arkitekturen 
av webbplatser och mobilapplikationer

Or. en

Ändringsförslag 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A. Tjänster: utgår

1. Följande åtgärder ska vidtas för 
att se till att tjänsterna tillhandahålls på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning: 

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet 
av tjänsten ska säkerställas, i enlighet 
med bestämmelserna i punkt B om 
tillhörande terminalutrustning med 
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avancerad datorkapacitet för 
konsumentbruk.

b) Information ska tillhandahållas 
om hur tjänsten fungerar, om dess 
egenskaper när det gäller tillgänglighet 
och om dess faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas 
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led c. 

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster. 

e) Funktioner, metoder, riktlinjer och 
förfaranden ska inbegripas, liksom 
ändringar i de berörda tjänsternas 
verksamhet, för att tillgodose behoven hos 
personer med funktionsbegränsning.

Or. en

Ändringsförslag 602
Olga Sehnalová
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Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt B om tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk.

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt B om tillhörande 
terminalutrustning med avancerad 
datorkapacitet för konsumentbruk.

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter på följande sätt:

i) Informationsinnehållet ska finnas
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

i) Informationsinnehållet ska göras
tillgängligt i ett tillgängligt webbformat 
och inom den elektroniska 
programguiden (EPG) genom att detta 
görs tydligt, funktionsdugligt, begripligt 
och robust i enlighet med led c.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

ii) I informationen ska förtecknas 
hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner 
ska användas i kombination med 
tillhörande terminalutrustning, samt dess 
kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led c.

iii) Informationen ska vara tillgänglig
och underlätta komplementariteten med 
andra tillgänglighetstjänster som 
tillhandahålls av en tredje part.

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 

c) Webbplatser och webbaserade 
applikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
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användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
robust sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ca) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

e) Funktioner, metoder, riktlinjer och 
förfaranden ska inbegripas, liksom 
ändringar i de berörda tjänsternas 
verksamhet, för att tillgodose behoven hos 
personer med funktionsbegränsning.

Or. en

Ändringsförslag 603
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV– del A – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 

c) Webbplatser och nätapplikationer
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
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underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 604
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 605
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom 
ändringar i de berörda tjänsternas 
verksamhet, för att tillgodose behoven hos 
personer med funktionsbegränsning och 
personer med funktionsnedsättning. För 
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att uppfylla detta krav ska 
tjänsteleverantören tillhandahålla 
åtminstone följande 
tillgänglighetstjänster:

i) Undertexter för döva och 
hörselnedsatta. 

ii) Syntolkning. 

iii) Ljudtextning. 

iv) Teckenspråkstolkning.

Or. en

Ändringsförslag 606
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – led 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Om audiovisuellt innehåll 
omfattar tillgänglighetstjänster ska dessa 
anges tydligt i innehållsinformationen 
samt i EPG:n.

Or. en

Ändringsförslag 607
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – led 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) I samråd med 
användarorganisationer, däribland 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning, ska 
leverantörer av audiovisuella 
medietjänster säkerställa kvaliteten på 
tillgänglighetstjänsterna:

i) Tjänsteleverantörerna ska se till 
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att undertexter för döva och 
hörselnedsatta är välsynkroniserade med 
videon, läsbara, korrekta och begripliga i 
syfte att på ett effektivt sätt spegla 
ljudinformationen. Detta inbegriper att 
upprätta kvalitetsspecifikationer som 
åtminstone omfattar typsnitt, 
teckenstorlek, kontrast och 
färganvändning samt, där så är möjligt, 
nödvändiga krav för att säkerställa 
användarnas kontroll över undertexterna.

ii) Tjänsteleverantörerna ska se till 
att syntolkningen och ljudtextningen är 
välsynkroniserade med videon. Detta 
inbegriper att upprätta 
kvalitetsspecifikationer med anknytning 
till ljudplaceringen och tydligheten hos 
syntolkningen och ljudtextningen, samt 
nödvändiga krav för att säkerställa 
användarnas kontroll över dem.

iii) Tjänsteleverantörerna ska se till 
att teckenspråkstolkning är korrekt och 
begriplig i syfte att på ett effektivt sätt 
återspegla ljudinformationen. Detta 
inbegriper att upprätta yrkeskrav för 
tolkarna och kvalitetsspecifikationer för 
hur tecknandet tillhandahålls. Där så är 
tekniskt möjligt ska krav för att 
säkerställa användarnas kontroll över 
tillhandahållandet av tecknandet 
upprättas.

Or. en

Ändringsförslag 608
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
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utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 609
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se till 
att produkterna utformas och tillverkas på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning,
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning:

Följande ska vara förenligt med 
tillgänglighetskraven för att se till att 
produkterna utformas och tillverkas på ett 
sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning och
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig, ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig, iii) vara tydlig,

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

iv) ha en lämplig teckenstorlek och
lämpliga typsnitt med tillräcklig kontrast 
mellan tecknen och bakgrunden i syfte att 
maximera läsbarheten under förutsebara 
användningsförhållanden.

iva) ska göras tillgängligt i ett 
tillgängligt webbformat och som 
elektronisk handling som inte är i 
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webbformat genom att detta görs tydligt, 
funktionsdugligt, begripligt och robust.

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas) ska

i) ska uppfylla de krav som fastställs 
i led a

ii) kort och koncist informera 
användarna om att produkten innehåller 
tillgänglighetsfunktioner samt om dess 
kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, oavsett om 
denna tillhandahålls separat eller integreras 
med produkten, vilka ska uppfylla 
följande:

i) Innehållet i anvisningen ska finnas 
tillgängligt i textformat som kan användas 
för att skapa alternativa stödjande format 
som ska presenteras på olika sätt och 
kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i) Innehållet ska göras tillgängligt i 
ett tillgängligt webbformat och som 
elektronisk handling som inte finns i 
webbformat genom att det görs tydligt, 
funktionsdugligt, begripligt och robust.

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 
text.

ii) I anvisningen ska förtecknas och 
förklaras hur produktens 
tillgänglighetsfunktioner ska användas 
samt hur kompatibel den är med en 
mängd tekniska hjälpmedel som finns 
tillgängliga på unionsnivå och på 
internationell nivå.

iia) Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
elektroniska formaten kan inbegripa stor 
stil, blindskrift eller lättläst format.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 
2.

f) Produktens gränssnitt med f) Produkten ska vara kompatibel 
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hjälpmedel. med en mängd olika hjälpmedel och 
tekniker som finns tillgängliga på 
unionsnivå och på internationell nivå, 
bland annat hörselteknik såsom 
hörapparater, telespolar, hörselimplantat 
och hörselhjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Tillhörande utrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
konsumentbruk:

B. Tillhörande utrustning med 
avancerad datorkapacitet för 
konsumentbruk:

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och tillverkas 
på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör rimligen förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning ska de 
krav på funktionsprestanda som anges i 
punkt Ba uppfyllas och inbegripa 
följande:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning):

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig, 

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
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bortskaffas). bortskaffas).

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande: 

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten.

i) Innehållet i anvisningen ska 
finnas tillgängligt i textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som ska presenteras på 
olika sätt och kunna uppfattas med mer 
än ett sinne.

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 
text.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output).

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med 
punkt 2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsnedsättning. 

f) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

f) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

2. Användargränssnitt och 
funktionell utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att 
de

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
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förbättras.

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.

Or. en

Ändringsförslag 611
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användargränssnitt och funktionell 
utformning:

2. Funktionskrav för 
användargränssnitt och produktens 
utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e måste 
produkterna, när det är relevant, vara 
utformade så att de

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e måste de, när det 
är relevant, vara utformade i enlighet med
avsnitt I, led 2 och så att

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

a) produkten om den visar 
audiovisuellt innehåll ska ha en funktion 
för att visa tillgängliga undertexter för 
döva och hörselnedsatta i den 
huvudsakliga videokanalen,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

b) produkten om den visar 
audiovisuellt innehåll ska ha en 
mekanism för att välja och spela upp 
tillgänglig syntolkning i den huvudsakliga 
ljudkanalen,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

c) produkten om den visar 
audiovisuellt innehåll ska ha en 
mekanism för att välja och spela upp 
tillgänglig ljudtextning i den 
huvudsakliga ljudkanalen,
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d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

d) produkten om den visar 
audiovisuellt innehåll ska, där så är 
tekniskt möjligt, ha en mekanism för att 
välja och visa tillgänglig 
teckenspråkstolkning i den huvudsakliga 
videokanalen.

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras.

e) produkten ska stödja 
tillhandahållandet av de tillgängliga 
tillgänglighetstjänsterna separat och i 
kombination med varandra,

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

f) produkten ska göra det möjligt att i 
så stor utsträckning som möjligt 
personanpassa tillgänglighetstjänsterna, 
däribland genom att 
tillgänglighetstjänsterna ska kunna tillgås
på andra sätt, exempelvis genom 
synkronisering med andra enheter,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

g) användaren ska kunna aktivera 
tillgänglighetstjänsterna som ska ha 
samma framskjutna plats som de primära 
mediekontrollerna,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

h) produkten effektivt ska kunna 
kopplas trådlöst till hörselteknik såsom 
hörapparater, telespolar, hörselimplantat 
och hörselhjälpmedel.

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.

Or. en

Ändringsförslag 612
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
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information om produktens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver syn.

b) Användning med begränsad syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som gör att användare bättre kan utnyttja 
sin begränsade synförmåga.

c) Användning utan färguppfattning:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren kan 
uppfatta färger.

d) Användning utan hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel.

e) Användning med begränsad 
hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
med förstärkt ljud.

f) Användning utan talförmåga:
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Om en IKT-produkt kräver 
talkommandon från användaren ska den 
ha minst ett driftsläge som inte kräver att 
användaren talar.

g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka:

Om en IKT-produkt kräver manuella 
åtgärder ska den ha minst ett driftsläge 
som gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka.

h) Användning med begränsad 
räckvidd:

Om en IKT-produkt är fristående eller 
installerad måste dess driftsfunktioner 
finnas inom räckhåll för alla användare.

i) Minimera risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som minimerar risken för anfall på grund 
av ljuskänslighet.

j) Användning med begränsad 
kognitiv förmåga:

IKT-produkten ska ha minst ett driftsläge 
som omfattar funktioner som gör den 
enklare att använda.

k) Privatliv

Om en IKT-produkt innehåller funktioner 
tillhandahålls för tillgänglighet, ska den 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens privatliv vid användning av 
de IKT-funktioner som tillhandahåller 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del Ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ca. Arkitektur av webbplatser och 
mobilapplikationer

a) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 615
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster

Självbetjäningsterminaler inklusive 
betalningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster

Or. en

Ändringsförslag 616
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del A – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
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som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

a) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

i) Informationsinnehållet ska göras
tillgängligt i ett tillgängligt webbformat 
och som elektronisk handling som inte 
finns i webbformat genom att detta görs 
tydligt, funktionsdugligt, begripligt och 
robust i enlighet med led b.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

ii) I informationen ska förtecknas 
och förklaras hur tjänstens 
tillgänglighetsfunktioner ska användas, 
inbegripet tillgängligheten hos fordon och 
omgivande infrastruktur och bebyggd 
miljö, samt information om assistans som 
tillhandahållits i enlighet med förordning 
nr 1107/2006, förordning nr 1177/2010, 
förordning nr 1371/2007, och förordning 
nr 181/2011.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led b.

iii) Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
elektroniska formaten kan inbegripa stor 
stil, blindskrift eller lättläst format.

b) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

b) Webbplatser, inbegripet 
webbaserade applikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
robust sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ba) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
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tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

c) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 
i de berörda tjänsternas verksamhet, för att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning.

c) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 
i de berörda tjänsternas verksamhet, för att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning.

i) Smart biljettförsäljning 
(elektronisk bokning, biljettbokning etc.).

ii) Realtidsinformation för resenärer 
(tidtabeller, information om 
trafikstörningar, anslutande tjänster och 
vidaretransport med andra transportsätt, 
etc.).

iii) Ytterligare serviceinformation om 
tjänster (t.ex. bemanning på stationer, 
trasiga hissar eller tjänster som är 
otillgängliga för tillfället).

ca) Den bebyggda miljö som krävs för 
tillhandahållandet av tjänsten ska vara 
förenlig med avsnitt X i denna bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 617
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del A – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 

b) Webbplatser och nätapplikationer
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
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att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 618
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del A – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den bebyggda miljö som krävs för 
tillhandahållandet av tjänsten ska vara 
förenlig med avsnitt X i denna bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 619
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
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med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 620
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Webbplatser som används för 
tillhandahållande av 
kollektivtrafiktjänster:

utgår

a) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 621
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 

a) Webbplatser och nätapplikationer
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
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elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del B – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtminstone webbplatsinnehåll som 
baserar sig på följande processer måste 
uppfylla kraven i punkt a:

i) Tillgång till tidtabeller, 
rabatterade priser och kombibiljetter samt 
boknings- och transportpriser.

ii) Bokning eller ändring av bokning 
eller beställning, inbegripet alla 
kollektivtrafiktjänster.

iii) Incheckning.

iv) Tillgång till personlig färdplan.

v) Tillgång till transportmedlets 
status.

vi) Tillgång till personligt kundkonto.

vii) Tillgång till kontakt med 
transportören.

viii) Tillgång till information om de 
transporthjälpmedel som erbjuds.

Or. de

Motivering

Denna ändring grundar sig på en förteckning över ”7 core elements” hos webbplatser som 
Förenta staternas transportdepartement upprättat för Förenta staterna. (”Nondiscrimination 
on the Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at 
U.S. Airports” [DOT–OST–2011–0177]). 
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Ändringsförslag 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del B – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Från kraven i led a undantas 
innehåll från tredje part som varken har 
finansierats eller tagits fram av den 
berörda leverantören eller står under dess 
kontroll.

Or. de

Motivering

I enlighet med direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer bör innehåll från tredje part som inte står under 
webbplatsleverantörens kontroll inte behöva uppfylla tillgänglighetskraven.

Ändringsförslag 624
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. Tjänster för mobila enheter, smart 
biljettförsäljning och realtidsinformation:

utgår

1. Följande åtgärder ska vidtas för 
att se till att tjänsterna tillhandahålls på 
ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Information ska tillhandahållas 
om hur tjänsten fungerar, om dess 
egenskaper när det gäller tillgänglighet 
och om dess faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas 
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
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uppfatta med mer än ett sinne.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led b.

b) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 625
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del C – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. Tjänster för mobila enheter, smart 
biljettförsäljning och realtidsinformation:

C. Tjänster för mobila enheter, smart 
biljettförsäljning, smart incheckning och 
realtidsinformation:

Or. en

Ändringsförslag 626
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del D – avdelning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten. 
Webbplatser som används för 
tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster: 
Tjänster för mobila enheter, smart 
biljettförsäljning och realtidsinformation. 
Självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster 

D. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 
buss, på järnväg och på vatten. 
Webbplatser som används för 
tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster: 
Tjänster för mobila enheter, smart 
biljettförsäljning och realtidsinformation. 
Självbetjäningsterminaler, inklusive 
betalningsterminaler,
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster

Or. en

Ändringsförslag 627
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del D

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster

D. Självbetjäningsterminaler, 
biljettförsäljningsautomater och 
incheckningsautomater som används i 
kollektivtrafiktjänster ska uppfylla de krav 
som anges i avsnitt II.

1. Utformning och tillverkning: 

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
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sinne,

ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig, 

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

b) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, 
input och output) i enlighet med punkt 2.

c) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med 
punkt 2.

d) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

2. Användargränssnitt och 
funktionell utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led b och c ska de, när det är 
relevant, vara utformade så att de

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras.

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

i) förhindrar anfall på grund av 
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ljuskänslighet.

Or. en

Ändringsförslag 628
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, 
banktjänster för mobila enheter, 
självbetjäningsterminaler, inklusive 
bankautomater som används för 
tillhandahållande av banktjänster

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, 
banktjänster för mobila enheter, 
självbetjäningsterminaler, inklusive 
betalningsterminaler och bankautomater 
som används för tillhandahållande av 
banktjänster

Or. en

Ändringsförslag 629
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, 
banktjänster för mobila enheter, 
självbetjäningsterminaler, däribland 
bankautomater för banktjänster

Banktjänster, webbplatser för banktjänster, 
banktjänster för mobila enheter, 
självbetjäningsterminaler, däribland 
bankautomater för banktjänster och 
betalningsterminaler.

Or. en

Ändringsförslag 630
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del A – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt D

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt D

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

i) Informationsinnehållet ska göras
tillgängligt i ett tillgängligt webbformat 
och som elektronisk handling som inte 
finns i webbformat genom att detta görs 
tydligt, funktionsdugligt, begripligt och 
robust i enlighet med led c.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

ii) I informationen ska förtecknas 
hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner 
ska användas i kombination med 
tillhörande terminalutrustning.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led c.

iii) Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
elektroniska formaten kan inbegripa stor 
stil, blindskrift eller lättläst format.

iiia) Informationen ska vara begriplig 
utan att ligga på en komplexitetsnivå som 
överstiger nivå B2 (övre medelnivå) enligt 
Europarådets gemensamma europeiska 
referensram för språk.

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 

c) Webbplatser och webbaserade 
applikationer ska göras tillgängliga på ett 
enhetligt och ändamålsenligt sätt så att 
användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
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underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

elektroniskt alternativ, på ett robust sätt 
som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ca) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
applikationer som krävs för 
tillhandahållande av banktjänster, ska 
göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

d) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 
i de berörda tjänsternas verksamhet, för att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning.

d) Funktioner, metoder, riktlinjer och 
förfaranden, liksom ändringar i de berörda 
tjänsternas verksamhet, för att tillgodose 
behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning.

da) Elektronisk identifiering, säkerhet 
och betalningsmetoder som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska vara 
begripliga, tydliga, funktionsdugliga och 
robusta utan att användarens säkerhet 
och integritet riskeras.

db) Den bebyggda miljön för 
tillhandahållandet av tjänsten ska 
uppfylla kraven som anges i avsnitt X.

Or. en

Ändringsförslag 631
Marco Zullo

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del A – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den bebyggda miljön för 
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tillhandahållandet av tjänsten ska 
uppfylla kraven i avsnitt X.

Or. it

Ändringsförslag 632
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 633
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Webbplatser för banktjänster: utgår

Följande åtgärder ska vidtas för att se till 
att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och
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begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 634
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del B – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

a) Webbplatser och nätapplikationer
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 635
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. Banktjänster för mobila enheter: utgår

1. Följande åtgärder ska vidtas för 
att se till att tjänsterna tillhandahålls på 
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ett sätt som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Information ska tillhandahållas 
om hur tjänsten fungerar, om dess 
egenskaper när det gäller tillgänglighet 
och om dess faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas 
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led b.

b) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 636
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del D

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Självbetjäningsterminaler, D. Självbetjäningsterminaler, 
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däribland bankautomater för banktjänster: däribland bankautomater för banktjänster 
och betalterminaler ska uppfylla kraven i 
avsnitt II.

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig, 

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

b) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, 
input och output) i enlighet med punkt 2.

c) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med 
punkt 2.

d) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 637
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del D – avdelning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Självbetjäningsterminaler, 
däribland bankautomater för banktjänster 
och betalningsterminaler

D. Självbetjäningsterminaler, 
inklusive betalningsterminaler,
bankautomater för banktjänster

Or. en

Ändringsförslag 638
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del D – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. Självbetjäningsterminaler, 
däribland bankautomater för banktjänster:

D. Självbetjäningsterminaler, 
däribland bankautomater för banktjänster 
och betalningsterminaler:

Or. en

Ändringsförslag 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

E-böcker E-böcker och e-bokrelaterad utrustning

Or. en

Ändringsförslag 640
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – avdelning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

E-böcker E-böcker och e-bokläsare

Or. en

Ändringsförslag 641
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt B om produkter.

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt B om produkter.

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess
faciliteter enligt följande:

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

i) Informationsinnehållet ska göras
tillgängligt i ett tillgängligt webbformat 
och som elektronisk handling som inte 
finns i webbformat genom att detta görs 
tydligt, funktionsdugligt, begripligt och 
robust i enlighet med led c.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

ii) I informationen ska förtecknas 
hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner 
ska användas i kombination med 
tillhörande terminalutrustning, samt hur 
kompatibel den är med tekniska 
hjälpmedel.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 

iii) Informationen ska på begäran 
tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
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tillhandahållas i enlighet med led c. elektroniska formaten kan inbegripa stor 
stil, blindskrift eller lättläst format.

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

c) Webbplatser och webbaserade 
applikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
robust sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ca) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

e) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 
i de berörda tjänsternas verksamhet, för att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning.

e) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 
i de berörda tjänsternas verksamhet, för att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning och personer med 
funktionsnedsättning, genom att 
säkerställa navigeringen genom 
dokumentet, dynamisk layout, möjligheten 
att synkronisera text- och ljudinnehåll, 
text-till-tal-teknik, möjliggörande av 
alternativ återgivning av innehållet och 
dess driftskompatibilitet med en mängd 
tekniska hjälpmedel på ett sådant sätt att 
det kan vara tydligt, begripligt, 
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funktionsdugligt och maximerar 
kompatibiliteten med aktuella och 
framtida användaragenter.

Or. en

Ändringsförslag 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del A – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning: 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör rimligen förutsebar användning 
bland personer med funktionsnedsättning 
av alla aktörer inom distributionskedjan, 
och ska inbegripa följande:

a) Tillgängligheten för de produkter 
som de använder vid tillhandahållandet av 
tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt B om produkter.

a) De produkter som
tjänsteleverantörerna använder vid 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten, 
i enlighet med bestämmelserna i punkt B.

b) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

b) Information om hur tjänsten 
fungerar, om dess egenskaper när det gäller 
tillgänglighet och om dess faciliteter.

i) Informationsinnehållet ska finnas 
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led c.

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 

c) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande webbplatser och 
nätapplikationer samt e-bokutrustning 
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begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

som krävs för att få tillgång till tjänsten.

d) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande webbplatser och 
nätapplikationer samt e-bokutrustning 
som krävs för att få tillgång till tjänsten.

d) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

e) Inklusive funktioner, metoder, 
riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 
i de berörda tjänsternas verksamhet, för att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning.

e) Funktioner, metoder, riktlinjer, 
förfaranden och ändringar i de berörda 
tjänsternas verksamhet för att tillgodose 
behoven hos personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 643
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII– del A – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

c) Webbplatser och nätapplikationer
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 644
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del A – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 645
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del A – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 646
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Produkter B. Produkter ska överensstämma med 
avsnitt I.

1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig,

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

i) Innehållet i anvisningen ska 
finnas tillgängligt i textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som ska presenteras på 
olika sätt och kunna uppfattas med mer 
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än ett sinne.

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 
text. 

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, 
input och output) i enlighet med punkt 2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med 
punkt 2.

f) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

2. Användargränssnitt och 
funktionell utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att 
de

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras.

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

I) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.
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Or. en

Ändringsförslag 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del B – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning:

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och tillverkas 
på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning och personer 
med åldersrelaterad funktionsnedsättning:

För att se till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör rimligen förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning ska de 
krav på funktionsprestanda som anges i 
punkt Ba uppfyllas och inbegripa 
följande:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning).

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig,

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten.

i) Innehållet i anvisningen ska 
finnas tillgängligt i textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som ska presenteras på 
olika sätt och kunna uppfattas med mer 
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än ett sinne.

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 
text.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output) i enlighet med punkt 2.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, input 
och output).

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med 
punkt 2.

e) Produktens funktionalitet.

f) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

f) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

2. Användargränssnitt och 
funktionell utformning:

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att 
de

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras.

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.
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Or. en

Ändringsförslag 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver syn.

b) Användning med begränsad syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som gör att användare bättre kan utnyttja 
sin begränsade synförmåga.

c) Användning utan färguppfattning:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren kan 
uppfatta färger.

d) Användning utan hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel.

e) Användning med begränsad 
hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
med förstärkt ljud.

f) Användning utan talförmåga:

Om en IKT-produkt kräver 
talkommandon från användaren ska den 
ha minst ett driftsläge som inte kräver att 
användaren talar.

g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka:
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Om en IKT-produkt kräver manuella 
åtgärder ska den ha minst ett driftsläge 
som gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka.

h) Användning med begränsad 
räckvidd:

Om en IKT-produkt är fristående eller 
installerad måste dess driftsfunktioner 
finnas inom räckhåll för alla användare.

i) Minimera risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som minimerar risken för anfall på grund 
av ljuskänslighet.

j) Användning med begränsad 
kognitiv förmåga:

IKT-produkten ska ha minst ett driftsläge 
som omfattar funktioner som gör den 
enklare att använda.

k) Integritet

Om en IKT-produkt innehåller funktioner 
tillhandahålls för tillgänglighet, ska den 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens personliga integritet vid 
användning av de IKT-funktioner som 
tillhandahåller tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. Webbplatser och 
mobilapplikationer

a) Göra e-bokfiler tillgängliga på ett 
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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 genom samarbete 
med specialiserade organisationer (eller 
”auktoriserade enheter”) för att 
tillhandahålla alternativa tillgängliga 
formatkopior, på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

b) Tillhandahålla 
metadatatillgänglighet som ska 
kommuniceras genom värdekedjan för att 
underlätta upptäckbarhet av tillgängliga 
e-böcker.

Or. en

Ändringsförslag 650
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

E-handel E-handel, inklusive tjänster på 
webbplatser och mobila enheter som 
erbjuds av posttjänster, elleverantörer och 
försäkringsbolag

Or. en

Ändringsförslag 651
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – avdelning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

E-handel E-handel, inklusive tjänster på 
webbplatser och mobila enheter som 
erbjuds av posttjänster, elleverantörer och 
försäkringsbolag

Or. en

Ändringsförslag 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör rimligen förutsebar användning 
bland personer med funktionsnedsättning 
genom att de krav på funktionsprestanda 
som anges i punkt Aa, och ska inbegripa:

a) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

a) Information om hur tjänsten 
fungerar, om dess egenskaper när det gäller 
tillgänglighet och om dess faciliteter.

i) Informationsinnehållet ska finnas 
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led b.

b) Webbplatser ska göras tillgängliga
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 

b) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande webbplatser och 
nätapplikationer som krävs för att få 
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presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

tillgång till tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 653
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 
se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning:

a) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

a) Information ska tillhandahållas om 
hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 
när det gäller tillgänglighet och om dess 
faciliteter enligt följande:

i) Informationsinnehållet ska finnas
tillgängligt i de textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som användarna ska 
kunna presentera på olika sätt och 
uppfatta med mer än ett sinne.

i) Ska göras tillgängligt i ett 
tillgängligt webbformat genom att dessa 
görs tydliga, funktionsdugliga, begripliga 
och robusta i enlighet med led b.

ii) Alternativ till innehåll som inte 
består av text ska tillhandahållas.

ii) I informationen ska förtecknas 
och förklaras hur tjänstens 
tillgänglighetsfunktioner ska användas 
samt dess kompletterande karaktär 
avseende en mängd tekniska hjälpmedel.

iii) Elektronisk information, inklusive 
tillhörande nätapplikationer som krävs 
för att få tillgång till tjänsten, ska 
tillhandahållas i enlighet med led b.
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b) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

b) Webbplatser och webbaserade 
applikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
robust sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ba) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av e-handelstjänster, 
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

bb) Elektronisk identifiering, säkerhet 
och betalningsmetoder som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska vara 
begripliga, tydliga, funktionsdugliga och 
robusta utan att användarens säkerhet 
och integritet riskeras.

Or. en

Ändringsförslag 654
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del A – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Webbplatser ska göras tillgängliga b) Webbplatser och nätapplikationer
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på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten med 
olika användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 655
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del A – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 656
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del A – led 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar och personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del Aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aa. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver syn.

b) Användning med begränsad syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som gör att användare bättre kan utnyttja 
sin begränsade synförmåga.

c) Användning utan färguppfattning:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren kan 
uppfatta färger.

d) Användning utan hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
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som inte kräver hörsel.

e) Användning med begränsad 
hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
med förstärkt ljud.

f) Användning utan talförmåga:

Om en IKT-produkt kräver 
talkommandon från användaren ska den 
ha minst ett driftsläge som inte kräver att 
användaren talar.

g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka:

Om en IKT-produkt kräver manuella 
åtgärder ska den ha minst ett driftsläge 
som gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka.

h) Användning med begränsad 
räckvidd:

Om en IKT-produkt är fristående eller 
installerad måste dess driftsfunktioner 
finnas inom räckhåll för alla användare.

i) Minimera risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som minimerar risken för anfall på grund 
av ljuskänslighet.

j) Användning med begränsad 
kognitiv förmåga:

IKT-produkten ska ha minst ett driftsläge 
som omfattar funktioner som gör den 
enklare att använda.

k) Privatliv

Om en IKT-produkt innehåller funktioner 
tillhandahålls för tillgänglighet, ska den 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens privatliv vid användning av 
de IKT-funktioner som tillhandahåller 
tillgänglighet.
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Or. en

Ändringsförslag 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del Ab (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ab. Webbplatser och 
mobilapplikationer

a) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
sätt som underlättar interoperabiliteten 
med olika användarprogram och 
hjälpmedel på unionsnivå och 
internationell nivå.

b) Följande innehåll ska vara 
undantaget: 

i) Bildfiler som offentliggjorts inom 
sex år från dagen för tillämpningen av 
detta direktiv, såvida de inte är 
nödvändiga för att genomföra tjänsten.

ii) Förinspelade tidsberoende media 
som offentliggjorts inom sex år från 
dagen för tillämpningen av detta direktiv.

iii) Onlinekartor och 
onlinekarttjänster, så länge som väsentlig 
information tillhandahålls på ett 
tillgängligt digitalt sätt för kartor som är 
avsedda för navigering.

iv) Innehåll från tredje part som 
varken har finansierats eller tagits fram 
av tjänsteleverantören eller står under 
dess kontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utformning och tillverkning: utgår

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

a) Information om användningen av 
produkten ska tillhandahållas i eller på 
själva produkten (märkning, 
bruksanvisning, varning) och ska

i) kunna uppfattas med mer än ett 
sinne,

ii) vara begriplig,

iii) vara tydlig,

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

i) Innehållet i anvisningen ska 
finnas tillgängligt i textformat som kan 
användas för att skapa alternativa 
stödjande format som ska presenteras på 
olika sätt och kunna uppfattas med mer 
än ett sinne.

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 



AM\1121397SV.docx 141/160 PE599.726v03-00

SV

text.

d) Produktens användargränssnitt 
(hantering, kontroll och återkoppling, 
input och output) i enlighet med punkt 2.

e) Produktens funktionalitet, med 
hjälp av funktioner som syftar till att 
tillgodose behoven hos personer med 
funktionsbegränsning, i enlighet med 
punkt 2.

f) Produktens gränssnitt med 
hjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska göras tillgängligt för att se 
till att produkterna utformas och 
tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med 
funktionsbegränsning, inbegripet 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

Ska överensstämma med avsnitt I

Or. en

Ändringsförslag 661
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ska göras tillgängligt för att se För att se till att produkterna utformas och 



PE599.726v03-00 142/160 AM\1121397SV.docx

SV

till att produkterna utformas och tillverkas 
på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsebar 
användning bland personer med
funktionsbegränsning, inbegripet
personer med funktionsnedsättning och 
personer med åldersrelaterad 
funktionsnedsättning:

tillverkas på ett sätt som i största möjliga 
utsträckning möjliggör förutsägbar 
användning bland personer med 
funktionsnedsättning och personer med 
åldersrelaterad funktionsnedsättning ska de 
krav på funktionsprestanda som anges i 
del C uppfyllas. Utformningen och 
tillverkningen av produkterna ska 
inbegripa följande:

Or. en

Ändringsförslag 662
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kunna uppfattas med mer än ett
sinne,

i) vara begriplig,

Or. en

Ändringsförslag 663
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) vara begriplig, ii) vara tydlig,

Or. en

Ändringsförslag 664
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led a – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) vara tydlig, iii) ha en lämplig teckenstorlek och 
lämpliga typsnitt med tillräcklig kontrast 
mellan tecknen och bakgrunden i syfte att 
maximera läsbarheten under förutsebara 
användningsförhållanden,

Or. en

Ändringsförslag 665
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 
förutsebara användningsförhållanden.

iv) ska göras tillgängligt i ett 
tillgängligt webbformat och som 
elektronisk handling som inte är i 
webbformat genom att detta görs tydligt, 
funktionsdugligt, begripligt och robust.

Or. en

Ändringsförslag 666
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas).

b) Produktens förpackning och den 
information som ges på den (om hur den 
ska öppnas, tillslutas, användas och 
bortskaffas) ska

Or. en
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Ändringsförslag 667
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppfylla de krav som fastställs i led
a,

Or. en

Ändringsförslag 668
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led 2 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) kort och koncist informera 
användarna om att produkten innehåller 
tillgänglighetsfunktioner samt om dess 
kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 669
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

c) Anvisning för användning, 
installation, underhåll, förvaring och 
bortskaffande av produkten, oavsett om 
denna tillhandahålls separat eller 
integreras med produkten, vilka ska 
uppfylla följande:

Or. en
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Ändringsförslag 670
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Innehållet i anvisningen ska finnas
tillgängligt i textformat som kan användas 
för att skapa alternativa stödjande format 
som ska presenteras på olika sätt och 
kunna uppfattas med mer än ett sinne.

i) Innehållet ska göras tillgängligt i 
ett tillgängligt webbformat och som 
elektronisk handling som inte är i 
webbformat genom att detta görs tydligt, 
funktionsdugligt, begripligt och robust.

Or. en

Ändringsförslag 671
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 
alternativ till innehåll som inte består av 
text.

ii) I anvisningarna ska förtecknas 
och förklaras hur produktens 
tillgänglighetsfunktioner ska användas 
samt dess kompatibilitet med en mängd 
tekniska hjälpmedel som finns 
tillgängliga på unionsnivå och på 
internationell nivå

Or. en

Ändringsförslag 672
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Informationen ska på begäran 
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tillhandahållas i alternativt icke-
elektroniskt format. De alternativa icke-
elektroniska formaten kan inbegripa 
storstil, blindskrift eller lättläst format.

Or. en

Ändringsförslag 673
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Produktens gränssnitt med
hjälpmedel.

f) Produkten ska vara kompatibel 
med en mängd olika hjälpmedel och 
tekniker som finns tillgängliga på 
unionsnivå och på internationell nivå, 
bland annat hörselteknik såsom 
hörapparater, telespolar, hörselimplantat 
och hörselhjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 674
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Inkvarteringstjänster (byggd 
miljö).

Or. en

Ändringsförslag 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella
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Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Användargränssnitt och 
funktionell utformning:

utgår

För att göra produkterna och deras 
användargränssnitt tillgängliga i enlighet 
med punkt 1 led d och e ska produkterna, 
när det är relevant, vara utformade så att 
de

a) kan uppfattas med mer än ett 
sinne vid kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras.

f) ser till att användarna kan ställa 
in volymen,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.

Or. en

Ändringsförslag 676
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – avdelning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användargränssnitt och funktionell 
utformning:

Funktionskrav för användargränssnitt och 
produktens utformning:

Or. en

Ändringsförslag 677
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kan uppfattas med mer än ett sinne 
vid kommunikation och orientering,

a) kan uppfattas med mer än ett sinne 
vid kommunikation och orientering, 
inbegripet:

i) om en produkt erbjuder visuella 
kommunikations- och driftslägen ska den 
ha minst ett informations- och driftsläge 
som inte kräver syn;

ii) om en produkt erbjuder 
informations- och driftslägen med ljud 
ska den ha minst ett informations- och 
driftsläge som inte kräver hörsel,

Or. en

Ändringsförslag 678
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering,

b) ger alternativ till tal för 
kommunikation och orientering; om en 
produkt kräver att användare talar ska 
den ha minst ett driftsläge som inte kräver 
att användaren producerar muntliga ljud 
som tal, visslingar eller klickljud,
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Or. en

Ändringsförslag 679
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillhandahåller flexibel förstoring 
och kontrast,

c) om produkten tillhandahåller 
visuella kommunikations- och driftslägen:
tillhandahåller funktioner som gör det 
möjligt för användare att bättre utnyttja 
sin begränsade syn, bland annat genom 
att tillhandahålla flexibel förstoring utan 
att innehåll eller funktioner går förlorade, 
samt som har flexibel kontrast och 
ljusstyrka, och då det är möjligt, flexibla 
sätt att skilja på och kontrollera visuella 
element i förgrunden och bakgrunden och 
flexibel kontroll över det synfält som 
krävs,

Or. en

Ändringsförslag 680
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tillhandahåller en alternativ färg 
vid förmedling av information,

d) tillhandahåller ett visuellt driftsläge 
som inte kräver färguppfattning av 
användaren,

Or. en

Ändringsförslag 681
Jiří Maštálka



PE599.726v03-00 150/160 AM\1121397SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 
och kontrollera förgrunden och 
bakgrunden, däribland ser till att 
bakgrundsljud kan minskas och skärpan 
förbättras.

e) sörjer för att användarna kan 
ställa in volymen och förstärkt ljud som
förbättrar ljudskärpan, däribland flexibla 
sätt att skilja på och kontrollera ljud i
förgrunden och bakgrunden då röster och 
bakgrunden finns tillgängliga som 
separata ljudflöden,

Or. en

Ändringsförslag 682
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning,

g) sörjer för sekventiell styrning och 
ger alternativ till finmotorisk styrning, 
inbegripet där produkten kräver manuella 
åtgärder: funktioner som låter användare 
använda produkten genom alternativa 
driftsätt som inte kräver finmotorisk 
styrning såsom manipulering eller 
handstyrka, och inte heller kräver att fler 
än en styrning används åt gången,

Or. en

Ändringsförslag 683
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka,

h) tillhandahåller driftslägen med 
begränsad räckvidd och styrka, inbegripet: 
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om en produkt är fristående eller 
installerad, ska dess informations- och 
driftsfunktioner finnas inom ett 
tillgängligt standardräckhåll eller så att 
det är möjligt för en användare att placera 
det inom räckhåll,

Or. en

Ändringsförslag 684
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förhindrar anfall på grund av 
ljuskänslighet.

i) om en produkt erbjuder visuella 
informationslägen ska den ha minst ett 
informationsläge som minimerar risken 
för anfall på grund av ljuskänslighet,

Or. en

Ändringsförslag 685
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) tillhandahåller funktioner som 
förenklar kommunikationen och 
handhavandet och gör det enklare att 
använda,

Or. en

Ändringsförslag 686
Jiří Maštálka



PE599.726v03-00 152/160 AM\1121397SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – led 2 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) om produkten tillhandahåller 
funktioner som underlättar 
tillgängligheten ska användarens 
integritet bevaras när dessa funktioner 
används.

Or. en

Ändringsförslag 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del B – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Webbplatser ska göras tillgängliga 
på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 
att användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan anpassas, 
vid behov med hjälp av ett tillgängligt 
elektroniskt alternativ, på ett sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

e) Webbplatser och webbaserade 
applikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna kan 
uppfatta, hantera och begripa dem, bland 
annat så att presentationen av innehållet 
och interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
robust sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del B – led 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, ska göras 
tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del B – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster.

f) Lättillgänglig information ska 
tillhandahållas för att underlätta 
komplementariteten med stödtjänster och 
tekniska hjälpmedel, inbegripet 
hörselteknik såsom hörapparater, 
hörselslingor, hörselimplantat och 
hörselhjälpmedel.

Or. en

Ändringsförslag 690
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del Ba (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver syn.

b) Användning med begränsad syn:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som gör att användare bättre kan utnyttja 
sin begränsade synförmåga.

c) Användning utan färguppfattning:

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren kan 
uppfatta färger.

d) Användning utan hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel.

e) Användning med begränsad 
hörsel:

Om en IKT-produkt erbjuder driftslägen 
med ljud ska den ha minst ett driftsläge 
med förstärkt ljud.

f) Användning utan talförmåga:

Om en IKT-produkt kräver 
talkommandon från användaren ska den 
ha minst ett driftsläge som inte kräver att 
användaren talar.

g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka:

Om en IKT-produkt kräver manuella 
åtgärder ska den ha minst ett driftsläge 
som gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka.

h) Användning med begränsad 
räckvidd:
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Om en IKT-produkt är fristående eller 
installerad måste dess driftsfunktioner 
finnas inom räckhåll för alla användare.

i) Minimera risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet

Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den ha minst ett driftsläge 
som minimerar risken för anfall på grund 
av ljuskänslighet.

j) Användning med begränsad 
kognitiv förmåga:

IKT-produkten ska ha minst ett driftsläge 
som omfattar funktioner som gör den 
enklare att använda.

k) Privatliv

Om en IKT-produkt innehåller funktioner 
tillhandahålls för tillgänglighet, ska den 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens privatliv vid användning av 
de IKT-funktioner som tillhandahåller 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 691
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del Ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ba. Krav på funktionsprestanda

a) Användning utan syn: Om en IKT-
produkt erbjuder visuella driftslägen ska 
den också ha minst ett driftsläge som inte 
kräver syn.
b) Användning med begränsad syn: 
Om en IKT-produkt erbjuder visuella 
driftslägen ska den också ha minst ett 
driftsläge som gör att användare med 
begränsad syn bättre kan utnyttja sin 
synförmåga.
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c) Användning utan färg- och 
kontrastuppfattning: Om en IKT-produkt 
erbjuder visuella driftslägen ska den 
också ha minst ett driftsläge som inte 
kräver att användaren kan uppfatta färger 
och kontraster. 
d) Användning utan hörsel: Om en 
IKT-produkt erbjuder driftslägen med 
ljud ska den också ha minst ett driftsläge 
som inte kräver hörsel. 
e) Användning med begränsad 
hörsel: Om en IKT-produkt erbjuder 
driftslägen med ljud ska den också ha 
minst ett driftsläge med förstärkt ljud, 
skärpa och volym.
f) Användning utan talförmåga: Om 
en IKT-produkt kräver att användaren 
talar ska den också ha minst ett driftsläge 
som inte kräver att användaren talar. 
g) Användning med begränsad 
manipulationsförmåga eller styrka: Om 
en IKT-produkt kräver manuella åtgärder 
ska den också ha minst ett driftsläge som 
gör det möjligt för användaren att 
använda IKT-produkten genom 
alternativa åtgärder som inte kräver 
manipulering eller handstyrka, och inte 
heller kräver att fler än en styrning 
används åt gången. 
h) Användning med begränsad 
räckvidd: Om en IKT-produkt är 
fristående eller installerad ska dess 
driftsfunktioner finnas inom räckhåll för 
alla användare.
i) Minimering av risken för anfall på 
grund av ljuskänslighet: Om en IKT-
produkt erbjuder visuella driftslägen ska 
den också ha minst ett driftsläge som 
minimerar risken för anfall på grund av 
ljuskänslighet. 
j) Användning med begränsad 
uppfattningsförmåga: IKT-produkten ska 
ha minst ett driftsläge som gör den 
enklare att använda. 
k) Integritet: Om en IKT-produkt 
tillhandahåller funktioner som 
säkerställer tillgänglighet, ska den också 
ha minst ett driftsläge som skyddar 
användarens personliga integritet vid 
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användning av de IKT-funktioner som 
säkerställer tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt X – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT X –
TILLGÄNGLIGHETSKRAV VID 
TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 3.10 
OM DEN BEBYGGDA MILJÖ DÄR DE 
TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV 
DETTA DIREKTIV 
TILLHANDAHÅLLS

AVSNITT X –
TILLGÄNGLIGHETSKRAV VID 
TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 3.10 
OM DEN BEBYGGDA MILJÖ DÄR DE 
PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM 
OMFATTAS AV DETTA DIREKTIV 
TILLHANDAHÅLLS

Or. en

Ändringsförslag 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt X – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Användning av tillhörande 
utomhusutrymmen och faciliteter som 
tjänsteleverantören ansvarar för.

a) Användning av tillhörande 
utomhusutrymmen och faciliteter.

Or. en

Ändringsförslag 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi
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Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt X – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillfartsvägar till byggnader som 
tjänsteleverantören ansvarar för.

b) Tillfartsvägar till byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt X – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Användning av utrustning och 
faciliteter vid tillhandahållandet av 
tjänsten.

g) Användning av utrustning och 
faciliteter vid tillhandahållandet av 
produkten eller tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 696
Igor Šoltes

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt Xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassningstjänster

A. Tjänster

1. Följande åtgärder ska vidtas för att se 
till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 
som i största möjliga utsträckning 
möjliggör förutsebar användning bland 
personer med funktionsbegränsning, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning: 
a) Information ska tillhandahållas 
om hur tjänsten fungerar, om dess 
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egenskaper när det gäller tillgänglighet 
och om dess faciliteter enligt följande:
i) Ska göras tillgängligt i ett 
tillgängligt webbformat genom att dessa 
görs tydliga, funktionsdugliga, begripliga 
och robusta i enlighet med led b.
ii) I informationen ska förtecknas 
och förklaras hur tjänstens 
tillgänglighetsfunktioner ska användas 
samt dess kompletterande karaktär 
avseende en mängd tekniska hjälpmedel. 
b) Webbplatser och nätapplikationer 
som krävs för tillhandahållande av 
tjänsten ska göras tillgängliga på ett 
enhetligt och ändamålsenligt sätt så att 
användarna kan uppfatta, hantera och 
begripa dem, bland annat så att 
presentationen av innehållet och 
interaktionen med innehållet kan 
anpassas, vid behov med hjälp av ett 
tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 
robust sätt som underlättar 
interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.
c) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 
mobilapplikationer som krävs för 
tillhandahållande av e-handelstjänster, 
ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 
ändamålsenligt sätt så att användarna 
kan uppfatta, hantera och begripa dem, 
bland annat så att presentationen av 
innehållet och interaktionen med 
innehållet kan anpassas, vid behov med 
hjälp av ett tillgängligt elektroniskt 
alternativ, på ett robust sätt som 
underlättar interoperabiliteten med olika 
användarprogram och hjälpmedel på 
unionsnivå och internationell nivå.
d) Elektronisk identifiering, säkerhet 
och betalningsmetoder som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten ska vara 
begripliga, tydliga, funktionsdugliga och 
robusta utan att användarens säkerhet 
och integritet riskeras.
e) Den bebyggda miljön ska göras 
tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
kraven i avsnitt XI.
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a) Alla gemensamma utrymmen 
(reception, entré, 
rekreationsanläggningar, konferensrum 
etc.). 
ii) Rum enligt kraven i avsnitt XI där det 
minsta antalet tillgängliga rum per 
inrättning ska vara följande:
• Ett tillgängligt rum för 
inrättningar med färre än 20 rum totalt
• Två tillgängliga rum för 
inrättningar med fler än 20 men färre än 
50 rum
• Ett kompletterande tillgängligt 
rum för varje ytterligare 50 rum
2. Supporttjänster

Där så finns tillgängligt ska 
supporttjänster (helpdesk, callcenter, 
teknisk support, servicereläer och 
utbildningstjänster) tillhandahålla 
information om tjänstens tillgänglighet 
och kompatibilitet med tekniska 
hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 
kommunikationssätt för användare med 
funktionsbegränsningar, inklusive 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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