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6.9.2017 A8-0188/328 

Amendement  328 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de gebruikersinterface 

en de manier van functioneren 

2. Functionaliteitseisen voor de 

gebruikersinterface en het ontwerp van het 

product 

Or. en 



 

AM\1133703NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.9.2017 A8-0188/329 

Amendement  329 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten b) en c) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen zijn dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten b) en c) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

overeenkomstig afdeling I, punt 2, 
ontworpen zijn en: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Amendement  330 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) niet vereisen dat een 

toegankelijkheidskenmerk aanstaat zodat 

een gebruiker die het kenmerk nodig heeft 

dit kan inschakelen; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Amendement  331 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer een tijdgebonden respons 

vereist is, de gebruiker hier visueel en via 

tast of gehoor op attent maken en de 

gebruiker de mogelijkheid bieden om de 

toegestane responstijd te verlengen; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Amendement  332 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) bedienbaar zijn, met inbegrip van 

de bedienbare onderdelen van het 

product, zoals sleutels en bedieningen, die 

voldoende contrast hebben met de 

achtergrond ervan en via tast te 

onderscheiden zijn; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Amendement  333 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer sleutels, tickets of kaarten 

worden verstrekt, zorgen dat die 

beschikken over een oriëntatie die via tast 

te onderscheiden is als oriëntatie van 

belang is voor het gebruik van de sleutel, 

het ticket of de kaart; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Amendement  334 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) flexibele methoden bieden om het 

onderscheid tussen voor- en achtergrond 

te controleren, met inbegrip van 

methoden om achtergrondruis te 

verminderen en de duidelijkheid te 

verbeteren; 

e) wanneer het product gebruikmaakt 

van biologische kenmerken van de 

gebruiker: niet vertrouwen op het gebruik 

van een specifiek biologisch kenmerk als 

enige middel voor gebruikersidentificatie 

of voor bediening van het product; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Amendement  335 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 AFDELING VIII bis 

Accommodatiediensten 

Diensten 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een 

functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap, wordt zo veel 

mogelijk bevorderd door: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken 

en functies van de dienst: 

i) deze diensten beschikbaar te 

stellen in een toegankelijk webformaat en 

door ze waarneembaar, bedienbaar, 

begrijpelijk en robuust te maken, 

overeenkomstig letter b); 

ii) te vermelden en uit te leggen hoe 

de toegankelijkheidskenmerken van de 

dienst gebruikt moeten worden en met 

welke hulptechnologieën ze 

complementair zijn. 

b) websites en onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor het leveren van de dienst 

op een consistente en geschikte manier 

toegankelijk te maken om door de 

gebruikers te worden waargenomen, 

gebruikt en begrepen, onder meer door 
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ervoor te zorgen dat de weergave van de 

inhoud en de interactie met de website 

kunnen worden aangepast, indien nodig 

via een toegankelijk elektronisch 

alternatief; en wel op een robuuste 

manier die interoperabiliteit mogelijk 

maakt met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

c) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

toepassingen die nodig zijn voor het 

leveren van diensten op het gebied van 

elektronische handel, op een consistente 

en geschikte manier toegankelijk te 

maken om door de gebruikers te worden 

waargenomen, gebruikt en begrepen, 

onder meer door ervoor te zorgen dat de 

weergave van de inhoud en de interactie 

met de website kunnen worden aangepast, 

indien nodig via een toegankelijk 

elektronisch alternatief; en wel op een 

robuuste manier die interoperabiliteit 

mogelijk maakt met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

d) elektronische identificatie-, 

beveiligings- en betalingsmethoden die 

nodig zijn voor het leveren van de dienst 

begrijpelijk, waarneembaar, bedienbaar 

en robuust te maken zonder de beveiliging 

en de privacy van de gebruiker in gevaar 

te brengen; 

e) de gebouwde omgeving 

toegankelijk te maken voor personen met 

een handicap, overeenkomstig de 

voorschriften van afdeling X, waaronder: 

i) alle gemeenschappelijke ruimten 

(receptie, ingang, vrijetijdsfaciliteiten, 

conferentiezalen enz.); 

ii) ruimten, overeenkomstig de 

bepalingen van afdeling X; het 

minimumaantal toegankelijke ruimten per 
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gebouw bedraagt: 

– één toegankelijke ruimte voor 

gebouwen met minder dan twintig 

ruimten; 

– twee toegankelijke ruimten voor 

gebouwen met tussen de twintig en vijftig 

ruimten; 

– één extra toegankelijke ruimte 

voor elke vijftig ruimten meer. 

2. Ondersteunende diensten 

Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

toegankelijke communicatiemethoden 

voor gebruikers met een functionele 

beperking, waaronder personen met een 

handicap. 
 

Or. en 

 

 


