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7.9.2017 A8-0188/237 

Amendement  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) websites, diensten voor mobiele 

apparaten, slimme kaartsystemen en 

realtime-informatie; 

Or. en 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.9.2017 A8-0188/238 

Amendement  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii) voertuigen, de gerelateerde 

infrastructuur en de gebouwde omgeving, 

met inbegrip van de drempelloze toegang 

tot alle openbare stations; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Amendement  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt iv (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iv) de lidstaten zien erop toe dat op 

hun grondgebied de wagenparken van 

taxi's en huurauto's een toereikend 

percentage aangepaste voertuigen 

omvatten. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Amendement  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) toeristische diensten, met inbegrip 

van het aanbieden van accommodatie en 

catering. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Amendement  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis  

 Aanpassing aan de behoeften van micro-

ondernemingen 

 De lidstaten mogen de in deze richtlijn 

vervatte verplichtingen van fabrikanten, 

importeurs, distributeurs en 

dienstverleners zo aanpassen dat ze 

beantwoorden aan de behoeften van 

micro-ondernemingen. 

Or. en 

Motivering 

Micro-ondernemingen zijn belangrijke aanbieders van toegankelijke producten en diensten. De vereisten 

van deze richtlijn moeten zo algemeen mogelijk worden toegepast om versnippering in de interne markt te 

beperken. Men moet echter erkennen dat de kosten om aan de regelgeving te voldoen kunnen toenemen 

naarmate een organisatie kleiner is. Daarom moeten de lidstaten de vrijheid hebben om de verplichtingen 

waaraan voldaan moet worden door micro-ondernemingen die betrokken zijn bij de vervaardiging, 

invoer en distributie van toegankelijke producten en bij de levering van toegankelijke diensten, aan te 

passen. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Amendement  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "personen met een functionele 

beperking": personen die, permanent dan 

wel tijdelijk, een beperking hebben van 

lichamelijke, geestelijke, intellectuele of 

zintuiglijke aard, als gevolg van leeftijd of 

door andere lichamelijke oorzaken, die in 

wisselwerking met diverse belemmeringen 

tot gevolg heeft dat zij slechts beperkt 

toegang hebben tot producten en diensten 

en er een situatie ontstaat dat deze 

producten en diensten aan hun specifieke 

behoeften moeten worden aangepast; 

(3) "personen met een functionele 

beperking": personen die, permanent dan 

wel tijdelijk, een beperking hebben van 

lichamelijke, geestelijke, intellectuele of 

zintuiglijke aard, als gevolg van leeftijd, 

verminderde mobiliteit (PVM's) of door 

andere lichamelijke oorzaken, die in 

wisselwerking met diverse belemmeringen 

tot gevolg heeft dat zij slechts beperkt 

toegang hebben tot producten en diensten 

en er een situatie ontstaat dat deze 

producten en diensten aan hun specifieke 

behoeften moeten worden aangepast; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Amendement  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 "onbelemmerd": waarneembaar, 

bruikbaar en begrijpelijk zonder enig 

specifiek obstakel en niet resulterend in 

verminderde onafhankelijkheid; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Amendement  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water en de 

websites, diensten voor mobiele apparaten, 

terminals voor slimme kaartsystemen, 

realtime-informatie en zelfbediening, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt, 

voldoen aan de desbetreffende eisen van 

afdeling V van bijlage I. 

6. Diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, touringcar, trein en over 

water en intermodale diensten voor 

personenvervoer, met inbegrip van 

diensten in verband met stadsvervoer, 

mobiliteit en de gebouwde omgeving, de 

websites, diensten voor mobiele apparaten, 

terminals voor slimme kaartsystemen, 

realtime-informatie en zelfbediening, zoals 

betaalterminals, incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt 

en met toerisme verband houdende 

diensten, onder andere diensten inzake 

accommodatie en catering, voldoen alleen 

aan de desbetreffende eisen van afdeling V 

van bijlage I, wanneer deze eisen niet 

reeds zijn opgenomen in de volgende 

specifieke wetgeving: met betrekking tot 

vervoer met de trein: Verordening (EG) 

nr. 1371/2007, Verordening (EU) nr. 

1300/2014 en Verordening (EU) nr. 

454/2011; met betrekking tot vervoer met 

autobus en touringcar: Verordening (EU) 

nr. 181/2011; met betrekking tot vervoer 

over zee en binnenwateren: Verordening 

(EU) nr. 1177/2010; en met betrekking tot 

vervoer per vliegtuig: Verordening (EG) 

nr. 1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Amendement  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. In het licht van hun nationale 

omstandigheden kunnen de lidstaten ertoe 

besluiten dat de gebouwde omgeving die 

door de klanten van 

personenvervoerdiensten wordt gebruikt, 

inclusief de omgeving die door 

dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van 

bankdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, aan de 

toegankelijkheidseisen in afdeling X van 

bijlage I moeten voldoen om het gebruik 

ervan door personen met een functionele 

beperking, inclusief personen met een 

handicap, zoveel mogelijk te bevorderen. 

10. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

gebouwde omgeving die door de klanten 

van personenvervoerdiensten wordt 

gebruikt, inclusief de omgeving die door 

dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van 

bankdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, alsook alle andere 

diensten of plaatsen voor de aankoop van 

onder deze richtlijn vallende producten, 

aan de toegankelijkheidseisen in afdeling X 

van bijlage I voldoen om het gebruik ervan 

door personen met een functionele 

beperking en personen met een handicap 

zoveel mogelijk te bevorderen. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Amendement  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Bij de herziening van de 

verordeningen van de Unie tot vaststelling 

van de rechten van passagiers die per 

vliegtuig, trein, touringcar, boot en bus 

reizen, met inbegrip van de intermodale 

aspecten ervan; 

Or. en 

 


