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7.9.2017 A8-0188/250 

Amendement  250 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Een betere toegankelijkheid van 

producten en diensten zal niet alleen de 

levenskwaliteit van personen met een 

handicap verbeteren, maar ook die van 

personen met een andere permanente of 

tijdelijke functionele beperking, zoals 

ouderen, zwangere vrouwen en personen 

die met bagage reizen. Daarom is het van 

essentieel belang dat deze richtlijn 

betrekking heeft op zowel personen met 

een handicap als personen met tijdelijke 

of permanente functionele beperkingen, 

teneinde te zorgen voor werkelijke 

voordelen en een onafhankelijk bestaan 

voor een groter deel van de samenleving. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk om de verwijzing naar personen met een functionele beperking, die in de 

IMCO-commissie geschrapt was, weer op te nemen. Deze toevoeging illustreert het voordeel van 

toegankelijkheid voor een breder publiek. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Amendement  251 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In sommige situaties zouden 

gemeenschappelijke toegankelijkheidseisen 

voor de gebouwde omgeving bevorderlijk 

kunnen zijn voor het vrije verkeer van de 

betrokken diensten en van personen met 

een handicap. Daarom biedt deze richtlijn 

de lidstaten de mogelijkheid tot het 

opnemen van de gebouwde omgeving die 

wordt gebruikt bij het verlenen van de 

diensten die binnen het toepassingsgebied 

van deze richtlijn vallen, om te waarborgen 

dat deze voldoet aan de 

toegankelijkheidseisen in bijlage X. 

(23) Zonder gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen voor de gebouwde 

omgeving met betrekking tot producten en 

diensten kunnen toegankelijkheidsnormen 

voor goederen en diensten niet op 

doeltreffende wijze de toegankelijkheid 

voor personen met een handicap en 

personen met een functionele beperking 

waarborgen. Daarom verplicht deze 

richtlijn de lidstaten tot het opnemen van 

de gebouwde omgeving die wordt gebruikt 

bij de levering van de producten en 

diensten die binnen het toepassingsgebied 

van deze richtlijn vallen, om te waarborgen 

dat deze voldoet aan de 

toegankelijkheidseisen in bijlage X. 

Daarenboven moeten 

toegankelijkheidseisen uitsluitend van 

toepassing zijn wanneer het gaat om de 

bouw van nieuwe infrastructuur of 

ingrijpende renovaties. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk om de verwijzing naar personen met een functionele beperking, die in de 

IMCO-commissie geschrapt was, weer op te nemen en het beginsel van gebouwde omgeving te 

versterken. 



 

AM\1133711NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.9.2017 A8-0188/252 

Amendement  252 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) audiovisuele mediadiensten en 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties; 

b) audiovisuele mediadiensten met 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties; 

Or. en 

Motivering 

Wederopvoering van een punt dat op commissieniveau geschrapt was. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Amendement  253 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water; 

c) diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water, 

mobiliteit en de intermodale 

verbindingsdiensten ervan, met inbegrip 

van openbaar stadsvervoer, zoals vervoer 

per metro, spoor, tram, trolleybus en bus 

betreffende: 

i) zelfbedieningsterminals, die zich op het 

grondgebied van de Unie bevinden, met 

inbegrip van kaartautomaten, 

betaalterminals en incheckautomaten; 

ii) websites, diensten voor mobiele 

apparaten, slimme kaartsystemen en 

realtime-informatie; 

iii) voertuigen, de gerelateerde 

infrastructuur en de gebouwde omgeving, 

met inbegrip van de drempelloze toegang 

tot alle openbare stations; 

iv) taxi- en huurautovloten met een 

passend aandeel aangepaste voertuigen. 

Or. en 

Motivering 

De toegankelijkheidseisen moeten voor alle vervoermiddelen op elk niveau gelden, van 

langeafstandsvervoer tot stadsvervoer, met inbegrip van de bijbehorende diensten. Intermodale 

aansluiting moet ook gedekt zijn. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Amendement  254 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Audiovisuele mediadiensten en de 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voldoen 

aan de eisen van afdeling IV van bijlage I. 

5. Audiovisuele mediadiensten, ter 

uitvoering van de door de lidstaten 

krachtens artikel 7 van Richtlijn 

XX/YYYY/EU genomen maatregelen, en 

de gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties 

voldoen aan de eisen van afdeling IV van 

bijlage I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Amendement  255 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 waarborgen 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 voor consumenten wordt 

gebruikt en de klantenservicecentra en 

winkels van telefoniebedrijven, wanneer 

het gaat om de bouw van nieuwe 

infrastructuur of renovaties waardoor de 

structuur van het bestaande gebouw 

ingrijpend verandert, aan de 

toegankelijkheidseisen als bepaald in 

afdeling X van bijlage I moeten voldoen 

om het gebruik ervan door personen met 

een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen. Dit doet geen afbreuk aan 

rechtshandelingen van de Unie en 

nationale wetgeving ter bescherming van 

het nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed. Lidstaten die 

nieuwe wetgeving willen invoeren of al 

nationale wetgeving hebben aangenomen 

inzake toegankelijkheidseisen voor de 

gebouwde omgeving op hun grondgebied 

moeten voldoen aan de vereisten van deze 

richtlijn inzake gebouwde omgeving. 

Or. en 
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Motivering 

Deze richtlijn moet werkelijke en concrete voordelen opleveren voor mensen met een handicap en mensen 

met een functionele beperking. Daarom moeten de bepalingen over de gebouwde omgeving verplicht zijn 

en moeten de lidstaten niet de mogelijkheid hebben om lagere normen toe te passen dan die van deze 

richtlijn. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Amendement  256 

Marco Zullo 

namens de EFDD-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 12 – lid 3 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de geraamde kosten en baten voor 

de marktdeelnemers in verhouding tot de 

geraamde voordelen voor personen met een 

handicap, rekening houdend met de 

frequentie en de duur van het gebruik van 

het specifieke product of de specifieke 

dienst. 

b) de geraamde kosten en baten voor 

de marktdeelnemers in verhouding tot de 

geraamde voordelen voor personen met een 

functionele beperking en personen met 

een handicap, rekening houdend met de 

frequentie en de duur van het gebruik van 

het specifieke product of de specifieke 

dienst. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is noodzakelijk om de verwijzing naar personen met een functionele beperking, die in de 

IMCO-commissie geschrapt was, weer op te nemen. Deze toevoeging illustreert het voordeel van 

toegankelijkheid voor een breder publiek. 

 


