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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 

 

 

 

 



 

RR\1125427NL.docx 3/420 PE597.391v02-00 

 NL 

INHOUD 

Blz. 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ................ 5 

TOELICHTING ..................................................................................................................... 120 

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN .......... 123 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME ........................................... 209 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS ........................................ 279 

ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 

GENDERGELIJKHEID ......................................................................................................... 295 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN................................................. 328 

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE ......................... 419 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

 ................................................................................................................................................ 420 

 

 

 



 

PE597.391v02-00 4/420 RR\1125427NL.docx 

NL 



 

RR\1125427NL.docx 5/420 PE597.391v02-00 

 NL 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0615), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0387/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 20161, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 

adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie vervoer 

en toerisme, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie rechten van de vrouw 

en gendergelijkheid en de Commissie verzoekschriften (A8-0188/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een 

nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of 

voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 26, 

                                                 
1 PB C 303 van 19.8.2016, blz. 103. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van bepaalde toegankelijke 

producten en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen en door 

het wegnemen van belemmeringen voor 

het vrije verkeer van bepaalde 

toegankelijke producten en diensten. 

Hierdoor zal de beschikbaarheid, de 

toegankelijkheid en het praktische nut 

van informatie over toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven. 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de Unie 

zal het aantal personen met een functionele 

beperking, waaronder personen met een 

handicap in overeenstemming met artikel 

1 van het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van personen 

met een handicap (het "Verdrag"), 
aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en is noodzakelijk om mensen 

in staat te stellen om zelfstandig te blijven 

leven. 

 

Amendement  4 



 

RR\1125427NL.docx 7/420 PE597.391v02-00 

 NL 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Bij het ontwikkelen van producten, 

gereedschappen, toestellen en diensten 

dient rekening te worden gehouden met 

universele toegankelijkheid, ontwerpen 

voor iedereen en genderperspectieven, 

opdat zij algemeen gebruikt zouden 

kunnen worden door personen met een 

handicap. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking, waaronder personen met 

een handicap, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

bepaalde producten en diensten voor 

personen met een beperking, waaronder 

personen met een handicap, leiden tot 

belemmeringen in het vrije verkeer 

daarvan en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. Voor 

andere producten zullen de verschillen 

wellicht toenemen door de 

inwerkingtreding van het "Verdrag". 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Door de beperkte concurrentie (5) Door de beperkte concurrentie 
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tussen leveranciers krijgen de gebruikers 

van toegankelijke producten en diensten te 

maken met hoge prijzen. De uitwisseling 

van ervaringen op nationaal en 

internationaal niveau tussen 

marktdeelnemers die inspelen op 

maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen kan voordelen opleveren, 

maar die worden beperkt door de 

versnippering tussen nationale regelingen. 

tussen leveranciers krijgen de gebruikers 

van toegankelijke producten, waaronder in 

het bijzonder hulptechnologieën, en 

diensten te maken met hoge prijzen. De 

uitwisseling van ervaringen op nationaal en 

internationaal niveau tussen 

marktdeelnemers die inspelen op 

maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen kan voordelen opleveren, 

maar die worden beperkt door de 

versnippering tussen nationale regelingen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor de naleving 

van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel, 

het vrije verkeer van goederen en 

diensten, en het vrije verkeer van 

personen, waaronder personen met een 

handicap, te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor het betalen 

van de kosten die ontstaan door de 

versnipperde wetgeving. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) In artikel 10 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) staat dat de Unie bij de 
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bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden streeft naar bestrijding van 

discriminatie op grond van handicap. Op 

grond van artikel 19 van het VWEU 

beschikt de Unie over de bevoegdheid om 

wetgeving vast te stellen voor de 

bestrijding van die discriminatie. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap om te profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te waarborgen, en naar 

bevordering van de toepassing van artikel 

26 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap en ouderen om te 

profiteren van maatregelen die bedoeld zijn 

om hun zelfstandigheid, hun 

maatschappelijke en beroepsintegratie en 

hun deelname aan het gemeenschapsleven 

te waarborgen, en naar bevordering van de 

toepassing van de artikelen 21, 25 en 26 

van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie. 

 

Amendement  10 

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 of personen 

die reizen met bagage. Het is echter 
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belangrijk om het toepassingsgebied van 

deze richtlijn uitsluitend te beperken tot 

personen met een handicap en dit niet 

algemeen uit te breiden tot personen met 

een tijdelijke of permanente functionele 

beperking, teneinde deze richtlijn af te 

stemmen op het "Verdrag" en de 

marktdeelnemers rechtszekerheid te 

garanderen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) In de Unie zijn er meer vrouwen 

met een handicap dan mannen. Vrouwen 

met een handicap worden bij de 

uitoefening van hun grondrechten en 

fundamentele vrijheden geconfronteerd 

met meervoudige discriminatie en 

aanzienlijke belemmeringen. Het gaat 

hierbij om lichamelijk, emotioneel, 

seksueel, economisch en institutioneel 

geweld. Daarnaast is er sprake van 

discriminatie bij de toegang tot onderwijs 

en de arbeidsmarkt, hetgeen tot een 

sociaal isolement en psychologische 

trauma's kan leiden. Vrouwen worden 

ook onevenredig zwaar getroffen door 

handicaps, aangezien zij vaker instaan 

voor de zorg van gezinsleden met een 

handicap, en zij worden vaker het 

slachtoffer van discriminatie door 

associatie dan mannen. Dit betekent dat 

maatregelen nodig zijn om gelijke 

behandeling te waarborgen, en dat 

positieve maatregelen en beleid voor 

vrouwen met een handicap en moeders 

met kinderen met een handicap een 

fundamenteel mensenrecht zijn en een 

morele verplichting. 

 

Amendement  12 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt. 

Consumenten in de Unie kunnen nog 

steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten.  

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt, 

zodat de handel wordt bevorderd en de 

werkgelegenheid binnen de Unie wordt 

versterkt. Consumenten in de Unie kunnen 

nog steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In artikel 4 van het 

"Verdrag" worden de staten/partijen 

opgeroepen zich in te spannen voor 

onderzoek naar en de ontwikkeling van 

nieuwe technologieën, met inbegrip van 

informatie- en 

communicatietechnologieën, 

mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en 

ondersteunende technologieën, die 
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geschikt zijn voor personen met een 

handicap, alsmede tot het bevorderen van 

de beschikbaarheid en het gebruik 

daarvan. In het "Verdrag" wordt er 

tevens op aangedrongen voorrang te 

geven aan technologieën die betaalbaar 

zijn. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Afgezien van de eisen in 

deze richtlijn moeten ook de 

tenuitvoerlegging en handhaving worden 

bevorderd van de wetgeving van de Unie 

inzake de rechten van passagiers die per 

luchtvervoer, per bus, per spoor en over 

water reizen. Hierbij moet de nadruk 

liggen bij intermodale aspecten om zo een 

onbelemmerde toegankelijkheid te 

bevorderen, met inbegrip van aspecten 

zoals infrastructuur en 

transportvoertuigen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quater) De Commissie dient de 

stedelijke autoriteiten aan te moedigen de 

onbelemmerde toegankelijkheid van 

stadsvervoersdiensten op te nemen in hun 

duurzame stedelijke mobiliteitsplanning, 

en regelmatig lijsten te publiceren van 

optimale praktijken inzake de 

onbelemmerde toegankelijkheid van 

stedelijk openbaar vervoer en mobiliteit. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De Europese strategie inzake 

handicaps 2010-2020 — Een hernieuwd 

engagement voor een onbelemmerd Europa 

omvat toegankelijkheid, in 

overeenstemming met het VN-verdrag, als 

een van de acht actieterreinen en is erop 

gericht de toegankelijkheid van producten 

en diensten te waarborgen. 

(15) De mededeling van de Commissie 

van 15 november 2010 "Europese strategie 

inzake handicaps 2010-2020 – Een 

hernieuwd engagement voor een 

onbelemmerd Europa" omvat - in 

overeenstemming met het "Verdrag" - 

toegankelijkheid, een fundamentele 

voorwaarde voor participatie in de 

samenleving, als een van de acht 

actieterreinen en is erop gericht de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

te waarborgen. 

__________________  

33 COM(2010) 636.  

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De producten en diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, zijn geselecteerd op basis 

van een screening, uitgevoerd tijdens de 

opstelling van de effectbeoordeling 

waarmee werd vastgesteld voor welke 

relevante producten en diensten voor 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap en 

ouderen) lidstaten uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen hebben vastgesteld 

of naar verwachting nog zullen vaststellen. 

(16) De producten en diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, zijn geselecteerd op basis 

van een screening, uitgevoerd tijdens de 

opstelling van de effectbeoordeling 

waarmee werd vastgesteld voor welke 

relevante producten en diensten voor 

personen met een handicap lidstaten 

uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen hebben vastgesteld 

of naar verwachting nog zullen vaststellen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 bis (nieuw) 



 

PE597.391v02-00 14/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Richtlijn 2010/13/EU bis 

van het Europees Parlement en de 

Raad1bis voorziet in een aantal 

verplichtingen voor aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten. Het is 

daarom meer gepast om de 

toegankelijkheidseisen in die richtlijn op 

te nemen. Wat evenwel websites en op 

mobiele apparaten gebaseerde diensten 

betreft, heeft Richtlijn 2010/13/EU 

uitsluitend betrekking op audiovisuele 

media-inhoud. Het is dan ook gepast de 

architectuur van websites en op mobiele 

apparaten gebaseerde diensten, en alle 

inhoud die niet onder het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2010/13/EU valt, onder deze richtlijn te 

laten vallen. Deze richtlijn dient 

betrekking te hebben op de 

toegankelijkheidseisen voor apparaten 

voor mobiele telefonie en websites. Deze 

richtlijn dient daarnaast betrekking te 

hebben op de toegankelijkheidseisen voor 

telefoondiensten, tenzij hiervoor andere 

Uniewetgeving bestaat. In dat geval dient 

de wetgeving in kwestie voorrang te 

hebben op deze richtlijn. 

 __________________ 

 1bis Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

10 maart 2010 betreffende de coördinatie 

van bepaalde wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in de 

lidstaten inzake het aanbieden van 

audiovisuele mediadiensten (richtlijn 

audiovisuele diensten) (PB L 95 van 

15.4.2010, blz. 1). 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Alle producten en diensten moeten 

voldoen aan de in artikel 3 vermelde en in 

bijlage I opgenomen 

toegankelijkheidseisen om toegankelijk te 

zijn voor personen met een handicap en 

ouderen. De 

toegankelijkheidsverplichtingen op het 

gebied van elektronische handel zijn ook 

van toepassing op de onlineverkoop van 

diensten die vallen onder artikel 1, lid 2, 

onder a) tot en met e), van deze richtlijn. 

(17) Alle producten en diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen en na de toepassingsdatum 

van deze richtlijn in de handel zijn 

gebracht, moeten voldoen aan de in artikel 

3 vermelde en in bijlage I opgenomen 

toegankelijkheidseisen om toegankelijk te 

zijn voor personen met een handicap. De 

toegankelijkheidsverplichtingen op het 

gebied van elektronische handel zijn ook 

van toepassing op de onlineverkoop van 

diensten die vallen onder artikel 1, lid 2, a) 

tot en met e), van deze richtlijn. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Ook indien een dienst of 

een onderdeel van een dienst wordt 

uitbesteed aan een derde partij mag dit 

geen afbreuk doen aan de 

toegankelijkheid ervan en dienen de 

dienstverleners zich te houden aan de 

verplichtingen van deze richtlijn. 

Dienstverleners zorgen er daarnaast voor 

dat hun personeelsleden naar behoren en 

continu worden opgeleid, zodat zij de 

nodige kennis van zaken hebben met 

betrekking tot het gebruik van 

toegankelijke producten en diensten. De 

desbetreffende opleiding strekt zich onder 

meer uit tot informatieverschaffing, 

advies en reclame. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De toegankelijkheidseisen moeten 

op zo'n manier worden ingevoerd dat ze 

een zo klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten opleveren, 

met name door alleen producten en 

diensten in het toepassingsgebied op te 

nemen die grondig zijn geselecteerd. 

(18) Enerzijds moeten de 

toegankelijkheidseisen op de meest 

doeltreffende manier en op zodanige wijze 

worden ingevoerd dat ze een zo klein 

mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten opleveren, 

met name door alleen producten en 

diensten in het toepassingsgebied op te 

nemen die grondig zijn geselecteerd en die 

na de toepassingsdatum van deze richtlijn 

in de handel zijn gebracht. Anderzijds 

moet het voor marktdeelnemers mogelijk 

worden gemaakt de in deze richtlijn 

vastgestelde toegankelijkheidseisen op 

efficiënte wijze om te zetten, door met 

name rekening te houden met de 

levensduur van zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten. 

Daarnaast moet ook de bijzondere positie 

van kmo's op de interne markt in acht 

worden genomen. Bovendien moeten 

micro-ondernemingen, gezien hun 

omvang, middelen en aard, niet verplicht 

zijn te voldoen aan de bij deze richtlijn 

vastgestelde toegankelijkheidseisen of 

gebruik te maken van de procedure van 

artikel 12 om van de verplichtingen van 

deze richtlijn te worden vrijgesteld. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Met het oog op een betere 

werking van de interne markt moeten 

nationale autoriteiten gebruik maken van 

de toegankelijkheidseisen van deze 

richtlijn wanneer ze de in deze richtlijn 

vermelde bepalingen die verband houden 

met toegankelijkheid in 

wetgevingshandelingen van de Unie 

toepassen. Deze richtlijn mag echter geen 
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wijzigingen aanbrengen in de verplichte 

of vrijwillige aard van de bepalingen in 

die andere wetgevingshandelingen van de 

Unie. Deze richtlijn moet er derhalve voor 

zorgen dat, wanneer 

toegankelijkheidseisen worden gebruikt in 

overeenstemming met die andere 

wetgevingshandelingen, die 

toegankelijkheidseisen overal in de Unie 

hetzelfde zijn. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In het voorstel van de Commissie 

voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad34 zijn 

toegankelijkheidseisen opgenomen voor 

een specifieke groep van websites van 

overheidsinstanties. Daarnaast wordt erin 

voorgesteld de basis te leggen voor een 

methodiek voor het toezicht op en de 

verslaglegging over de mate waarin de 

betrokken websites aan de vereisten van 

die richtlijn voldoen. Zowel de 

toegankelijkheidseisen als de methodiek 

voor toezicht en verslaglegging in die 

richtlijn moeten van toepassing zijn op de 

websites van overheidsinstanties. Met 

name om ervoor te zorgen dat de betrokken 

autoriteiten, onafhankelijk van het soort 

gereglementeerde website, dezelfde 

toegankelijkheidseisen toepassen, moeten 

de in deze richtlijn vastgestelde 

toegankelijkheidseisen worden afgestemd 

op die van het voorstel voor een richtlijn 

inzake de toegankelijkheid van de 

websites van overheidsinstanties. Als 

overheidswebsites activiteiten op het 

gebied van elektronische handel aanbieden 

die niet onder die richtlijn vallen, vallen 

deze onder het toepassingsgebied van dit 

voorstel, om te waarborgen dat de 

onlineverkoop van producten en diensten, 

(21) Richtlijn (EU) 2016/2102 van het 

Europees Parlement en de Raad34 bevat 

toegankelijkheidseisen voor websites en 

mobiele applicaties van 
overheidsinstanties. Die richtlijn bevat 

echter een specifieke lijst van 

uitzonderingen omdat het volledig 

toegankelijk maken van bepaalde inhoud 

van websites en mobiele applicaties en 

bepaalde soorten websites en mobiele 

applicaties een onevenredige last met zich 

meebrengt. Daarnaast legt die richtlijn de 

basis voor een methodiek voor het toezicht 

op en de verslaglegging over de mate 

waarin de betrokken websites en mobiele 

applicaties aan de vereisten van die 

richtlijn voldoen. Zowel de 

toegankelijkheidseisen als de methodiek 

voor toezicht en verslaglegging in die 

richtlijn moeten van toepassing zijn op de 

websites en mobiele applicaties van 

overheidsinstanties. Met name om ervoor 

te zorgen dat de betrokken autoriteiten, 

onafhankelijk van het soort 

gereglementeerde website of mobiele 

applicatie, dezelfde toegankelijkheidseisen 

toepassen, moeten de in deze richtlijn 

vastgestelde toegankelijkheidseisen 

worden afgestemd op die van Richtlijn 

(EU) 2016/2102. Als websites en mobiele 
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ongeacht of die publiek of particulier van 

aard is, toegankelijk is voor personen met 

een handicap en ouderen. 

applicaties van overheidsinstanties 
activiteiten op het gebied van elektronische 

handel aanbieden die niet onder die 

richtlijn vallen, vallen deze onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn, om te 

waarborgen dat de onlineverkoop van 

producten en diensten, ongeacht of die 

publiek of particulier van aard is, 

toegankelijk is voor personen met een 

handicap. 

__________________ __________________ 

34 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees parlement en de Raad inzake de 

toegankelijkheid van de websites van 

overheidsinstanties COM(2012) 721. 

34 Richtlijn (EU) 2016/2102 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2016 inzake de toegankelijkheid 

van de websites en mobiele applicaties van 

overheidsinstanties (PB L 327 van 

2.12.2016, blz. 1). 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Bepaalde onderdelen van 

de toegankelijkheidseisen die bij deze 

richtlijn zijn vastgesteld, met name die 

welke zijn opgenomen in bijlage I 

betreffende de informatieverstrekking, 

vallen reeds onder bestaande 

wetgevingshandelingen van de Unie op 

het gebied van vervoer. Deze 

wetgevingshandelingen omvatten 

Verordening (EG) nr. 1371/20011 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis en 

Verordening (EU) nr. 1300/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad1ter en 

Verordening (EU) nr. 454/2011 van de 

Commissie1quater voor het spoorvervoer; 

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad1quinquies 

voor het autobus- en touringcarvervoer; 

en Verordening (EU) nr. 1177/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad1sexies 

voor het vervoer over zee en via de 

binnenwateren. Teneinde te zorgen voor 
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samenhang in de regelgeving en de 

voorspelbaarheid te vergroten voor de 

marktdeelnemers die onder deze 

wetgevingshandelingen vallen, moeten de 

desbetreffende eisen uit hoofde van deze 

richtlijn worden geacht te zijn nageleefd 

indien de desbetreffende delen van die 

wetgevingshandelingen zijn nageleefd. 

Indien de toegankelijkheidseisen echter 

niet binnen het toepassingsgebied van die 

wetgevingshandelingen vallen, 

bijvoorbeeld de eis om websites van 

luchtvaartmaatschappijen toegankelijk te 

maken, is deze richtlijn van toepassing. 

 __________________ 

 1bis Verordening (EG) nr. 1371/2007 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, 

blz. 14). 

 1ter Verordening (EU) nr. 1300/2014 van 

de Commissie van 18 november 2014 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit betreffende de 

toegankelijkheid van het spoorwegsysteem 

in de Unie voor gehandicapten en 

personen met beperkte mobiliteit (PB 

L 356 van 12.12.2014, blz. 110). 

 1quater Verordening (EU) nr. 454/2011 van 

de Commissie van 5 mei 2011 betreffende 

de technische specificatie inzake 

interoperabiliteit van het subsysteem 

telematicatoepassingen ten dienste van 

passagiers van het trans-Europees 

spoorwegsysteem (PB L 123 van 

12.5.2011, blz. 11). 

 1quinquies Verordening (EU) nr. 181/2011 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 februari 2011 betreffende de 

rechten van autobus- en 

touringcarpassagiers en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 55 

van 28.2.2011, blz. 1). 

 1sexies Verordening (EU) nr. 1177/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 
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24 november 2010 betreffende de rechten 

van passagiers die over zee of 

binnenwateren reizen en houdende 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 

1). 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22b) Deze richtlijn moet een aanvulling 

vormen op de sectorale wetgeving van de 

Unie met betrekking tot de aspecten die 

niet onder deze richtlijn vallen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 quater) De vaststelling van het 

toepassingsgebied van deze richtlijn ten 

aanzien van diensten voor 

personenvervoer met vliegtuig, bus, trein 

en over water moet uitgaan van de 

bestaande sectoriële wetgeving inzake de 

rechten van reizigers. Wanneer deze 

richtlijn niet van toepassing is op 

bepaalde vervoersdiensten moeten de 

lidstaten de dienstverleners ertoe 

aansporen de desbetreffende, in deze 

richtlijn vastgestelde 

toegankelijkheidseisen toe te passen. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 
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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) In sommige situaties is de 

toegankelijkheid van de gebouwde 

omgeving een noodzakelijke voorwaarde 

voor personen met een handicap om de 

betreffende diensten daadwerkelijk te 

kunnen gebruiken. Daarom moet deze 

richtlijn de lidstaten verplichten 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. Indien 

de lidstaten evenwel reeds over nationale 

wetgeving betreffende de gebouwde 

omgeving van de diensten in kwestie 

beschikken, moeten zij niet verplicht zijn 

die te wijzigen of in hun nationale 

wetgeving toegankelijkheidseisen voor de 

gebouwde omgeving op te nemen. De 

toegankelijkheidseisen moeten bovendien 

uitsluitend van toepassing zijn bij de bouw 

van nieuwe infrastructuur of bij 

ingrijpende renovaties. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Voor zover in bestaande 

Uniewetgeving in een vrijwillig karakter 

van toegankelijkheidseisen is voorzien, 

moet dit niet door deze richtlijn worden 

gewijzigd. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Er moet worden bepaald dat voor 

wetgevingshandelingen van de Unie 

waarbij een verplichting van 

toegankelijkheid zonder nadere eisen of 

specificaties wordt vastgesteld, het begrip 

toegankelijkheid op basis van de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt gedefinieerd. Dat is het geval voor 

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad35, Richtlijn 

2014/24/EU van het Europees Parlement 

en de Raad36 en Richtlijn 2014/25/EU van 

het Europees Parlement en de Raad37, die 

vereisen dat in de technische specificaties 

en bij de technische of functionele eisen 

van de concessies, werken of diensten die 

binnen hun toepassingsgebied vallen, 

rekening wordt gehouden met criteria voor 

de toegankelijkheid voor personen met een 

handicap of de geschiktheid van het 

ontwerp voor alle gebruikers. 

(24) Er moet worden bepaald dat voor 

wetgevingshandelingen van de Unie 

waarbij een verplichting van 

toegankelijkheid zonder nadere eisen of 

specificaties wordt vastgesteld, het begrip 

toegankelijkheid op basis van de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt gedefinieerd. Tot die handelingen 

behoren Richtlijn 2014/23/EU van het 

Europees Parlement en de Raad35, Richtlijn 

2014/24/EU van het Europees Parlement 

en de Raad36, en Richtlijn 2014/25/EU van 

het Europees Parlement en de Raad37, die 

vereisen dat in de technische specificaties 

en bij de technische of functionele eisen 

van de concessies, werken of diensten die 

binnen hun toepassingsgebied vallen, 

rekening wordt gehouden met criteria voor 

de toegankelijkheid voor personen met een 

handicap of de geschiktheid van het 

ontwerp voor alle gebruikers.  

__________________ __________________ 

35 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

35 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

36 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

36 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

37 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 

94 van 28.3.2014, blz. 243). 

37 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 

94 van 28.3.2014, blz. 243). 

 

Amendement  30 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) De verplichting om de 

toegankelijkheid van de 

vervoersinfrastructuur op het trans-

Europees vervoersnetwerk te garanderen, 

is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 

1315/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad1bis. De in deze richtlijn 

vastgestelde toegankelijkheidseisen 

dienen ook van toepassing te zijn op 

bepaalde onderdelen van de 

vervoersinfrastructuur die door die 

verordening worden geregeld, voor zover 

er sprake is van producten en diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen en voor zover de 

infrastructuur en gebouwde omgeving in 

verband met deze diensten bedoeld zijn 

voor gebruik door reizigers. 

 __________________ 

 1bis Verordening (EU) nr. 1315/2013/EU 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 december 2013 betreffende 

richtsnoeren van de Unie voor de 

ontwikkeling van het trans-Europees 

vervoersnetwerk (PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 1). 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 ter) Deze richtlijn mag echter 

geen wijzigingen aanbrengen in de 

verplichte of vrijwillige aard van de 

bepalingen in die andere 

wetgevingshandelingen van de Unie, 

waaronder artikel 67 van Richtlijn 

2014/24/EU inzake gunningscriteria, die 

de aanbestedende dienst kan gebruiken 
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voor de bepaling van de economisch 

meest voordelige inschrijving. Sociale 

aspecten kunnen mogelijk worden 

opgenomen indien deze geacht worden 

verband te houden met de aanbesteding in 

kwestie. Deze richtlijn moet er derhalve 

voor zorgen dat, wanneer 

toegankelijkheidseisen worden gebruikt in 

overeenstemming met die andere 

wetgevingshandelingen van de Unie, die 

toegankelijkheidseisen overal in de Unie 

hetzelfde zijn. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Toegankelijkheid moet worden 

bereikt door het wegnemen en voorkomen 

van belemmeringen, bij voorkeur via een 

benadering op basis van universeel 

ontwerp of "ontwerpen voor iedereen". 

Toegankelijkheid mag het aanbrengen van 

redelijke aanpassingen niet uitsluiten als 

deze uit hoofde van nationale of EU-

wetgeving vereist zijn. 

(25) Toegankelijkheid moet worden 

bereikt door het wegnemen en voorkomen 

van belemmeringen, bij voorkeur via een 

benadering op basis van universeel 

ontwerp of "ontwerpen voor iedereen". 

Volgens het "Verdrag" betekent deze 

aanpak het "ontwerpen van producten, 

omgevingen, programma’s en diensten die 

door iedereen in de ruimst mogelijke zin 

gebruikt kunnen worden zonder dat 

aanpassing of een speciaal ontwerp nodig 

is". In overeenstemming met het 

"Verdrag" sluit universeel ontwerp "het 

gebruik van hulpmiddelen voor specifieke 

groepen personen met een handicap niet 

uit wanneer dit nodig is". 
Toegankelijkheid mag het aanbrengen van 

redelijke aanpassingen niet uitsluiten als 

deze uit hoofde van nationale of EU-

wetgeving vereist zijn. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Het feit dat een product of 

dienst binnen het toepassingsgebied van 

deze richtlijn valt, betekent niet 

automatisch dat het binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

93/42/EEG van de Raad1bis valt. 

 __________________ 

 1bis Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 

14 juni 1993 betreffende medische 

hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993, 

blz. 1). 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 ter) Bij de identificatie en 

classificatie van de behoeften van 

personen met een handicap waaraan het 

product of de dienst bedoeld is tegemoet te 

komen, moet het begrip universeel 

ontwerp worden gezien in 

overeenstemming met algemene 

opmerking nr. 2 (2014) van het VN-

Comité voor de rechten van personen met 

een handicap over artikel 9 van het 

"Verdrag". 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Aangezien deze richtlijn betrekking 

heeft op producten die reeds onder andere 

rechtshandelingen van de Unie vallen, 

moet de richtlijn worden gebaseerd op 

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 

(27) Aangezien deze richtlijn betrekking 

heeft op producten die reeds onder andere 

rechtshandelingen van de Unie vallen, 

moet de richtlijn worden gebaseerd op 

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad, zodat de samenhang 

van de wetgeving van de Unie 

gewaarborgd wordt. 

Parlement en de Raad, zodat de samenhang 

van de wetgeving van de Unie 

gewaarborgd wordt. Bepalingen van dat 

besluit in verband met de veiligheid, zoals 

de bepalingen in verband met 

terugroepacties, mogen echter geen deel 

uitmaken van deze richtlijn, aangezien 

een niet-toegankelijk product geen 

gevaarlijk product is. 

__________________ __________________ 

38 Besluit nr. 768/2008/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 betreffende een gemeenschappelijk 

kader voor het verhandelen van producten 

(PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82). 

38 Besluit nr. 768/2008/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 betreffende een gemeenschappelijk 

kader voor het verhandelen van producten 

(PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82). 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Alle marktdeelnemers die een rol 

vervullen in de toeleverings- en 

distributieketen moeten waarborgen dat zij 

uitsluitend producten op de markt 

aanbieden die aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen. Er moet worden gezorgd voor een 

duidelijke en evenredige verdeling van de 

verplichtingen overeenkomstig de rol van 

alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 

distributieketen. 

(28) Alle marktdeelnemers die binnen 

het toepassingsgebied van deze richtlijn 

vallen en die een rol vervullen in de 

toeleverings- en distributieketen moeten 

waarborgen dat zij uitsluitend producten op 

de markt aanbieden die aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen. Er moet worden gezorgd voor een 

duidelijke en evenredige verdeling van de 

verplichtingen overeenkomstig de rol van 

alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 

distributieketen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Het is de verantwoordelijkheid van 

de marktdeelnemers om, vanuit hun 

respectieve rol in de toeleveringsketen, 

(29) Het is de verantwoordelijkheid van 

de marktdeelnemers om, vanuit hun 

respectieve rol in de toeleveringsketen, 
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ervoor te zorgen dat producten en diensten 

aan deze eisen voldoen, zodat 

toegankelijkheid krachtig wordt 

beschermd en eerlijke concurrentie op de 

markt van de Unie wordt gewaarborgd. 

ervoor te zorgen dat producten en diensten 

aan deze eisen voldoen, om te zorgen voor 

betere toegankelijkheid en eerlijke 

concurrentie op de markt van de Unie. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De fabrikant is op de hoogte van 

alle details van het ontwerp- en 

productieproces en verkeert als zodanig in 

de beste positie om de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 
volledig uit te voeren. De verplichting tot 

conformiteitsbeoordeling moet bij de 

fabrikant liggen. 

(30) De fabrikant is op de hoogte van 

alle details van het ontwerp- en 

productieproces en verkeert als zodanig in 

de beste positie om de 

conformiteitsbeoordeling volledig uit te 

voeren. De verantwoordelijkheid voor die 

conformiteitsbeoordeling moet evenwel 

niet alleen bij de fabrikant liggen. Een 

versterkte markttoezichtautoriteit zou een 

cruciale rol kunnen spelen in de 

beoordelingsprocedure. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De importeurs moeten waarborgen 

dat producten die vanuit derde landen in de 

Unie in de handel worden gebracht, aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen, en met name dat de fabrikanten 

deze producten aan adequate 

conformiteitsbeoordelingsprocedures 

hebben onderworpen. 

(32) De importeurs moeten waarborgen 

dat producten die vanuit derde landen in de 

Unie in de handel worden gebracht, aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen, door de bevoegde 

markttoezichtautoriteit alle noodzakelijke 

informatie te verstrekken met het oog op 

de toepassing van adequate 

conformiteitsbeoordelingsprocedures op 

deze producten. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Omwille van de evenredigheid 

moeten toegankelijkheidseisen uitsluitend 

van toepassing zijn voor zover zij voor de 

betrokken marktdeelnemer geen 

onevenredige last opleveren of een 

aanpassing van de producten en diensten 

vergen waardoor deze volgens de 

aangegeven criteria fundamenteel zouden 

worden gewijzigd. 

(36) Omwille van de evenredigheid 

moeten toegankelijkheidseisen de 

betrokken marktdeelnemer geen 

onevenredige last opleveren of een 

aanpassing van de producten en diensten 

vergen waardoor deze volgens de 

aangegeven criteria fundamenteel zouden 

worden gewijzigd. Er dienen echter 

controlemechanismen te worden 

ingevoerd om te verifiëren of 

uitzonderingen op de toepassing van de 

toegankelijkheidseisen rechtmatig zijn. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) Bij de beoordeling van de 

vraag of naleving van de 

toegankelijkheidseisen voor de betrokken 

marktdeelnemers een onevenredige last 

opleveren, moet rekening worden 

gehouden met de omvang, de middelen en 

de aard van die marktdeelnemers en hun 

geraamde kosten en baten, afgezet tegen 

de geraamde baten voor personen met een 

handicap. Bij die kosten-batenanalyse 

moet onder andere rekening worden 

gehouden met de frequentie en de duur 

van het gebruik van het product of de 

dienst in kwestie, met inbegrip van het 

geraamde aantal personen met een 

handicap dat het product of de dienst in 

kwestie gebruikt, de levensduur van de 

infrastructuur en de producten die bij de 

levering van de dienst worden gebruikt, en 

de beschikbaarheid van kosteloze 

alternatieven, waaronder van de 

aanbieders van diensten voor het vervoer 

van personen.  Bij de beoordeling van de 

vraag of niet aan de 
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toegankelijkheidseisen kan worden 

voldaan omdat zij een onevenredige last 

met zich zouden brengen, mag alleen 

rekening worden gehouden met legitieme 

redenen. Het ontbreken van prioriteit, tijd 

of kennis mag niet als legitieme reden 

worden beschouwd. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke eisen 

te vergemakkelijken, moet worden 

voorzien in een vermoeden van 

conformiteit voor producten en diensten 

die voldoen aan vrijwillige 

geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad zijn vastgesteld om die eisen in de 

vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke 

toegankelijkheidseisen te 

vergemakkelijken, moet worden voorzien 

in een vermoeden van conformiteit voor 

producten en diensten die voldoen aan 

vrijwillige geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad zijn vastgesteld om die eisen in de 

vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

__________________ __________________ 

39 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

39 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 
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14.11.2012, blz. 12). 14.11.2012, blz. 12). 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (39 bis) Verordening (EU) 

nr. 1025/2012 voorziet in een procedure 

voor formele bezwaren tegen 

geharmoniseerde normen die worden 

geacht niet aan de eisen van deze richtlijn 

te voldoen. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) In gevallen waarin 

geharmoniseerde normen ontbreken en 

marktharmonisatie nodig is, moet de 

Commissie uitvoeringshandelingen 

kunnen vaststellen om voor de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

gemeenschappelijke technische 

specificaties vast te stellen. 

(40) Europese normen moeten 

marktgedreven zijn, rekening houden met 

het algemeen belang, alsook met de 

beleidsdoelstellingen zoals vermeld in het 

verzoek van de Commissie aan één of 

meerdere Europese normalisatie-

instellingen om geharmoniseerde normen 

op te stellen, en stoelen op consensus. 

Teruggrijpen op technische specificaties 

moet derhalve uitsluitend in het uiterste 

geval plaatsvinden. De Commissie moet 

technische specificaties kunnen 

vaststellen wanneer bijvoorbeeld het 

standaardisatieproces geblokkeerd is 

vanwege het ontbreken van consensus 

tussen de betrokken partijen, waardoor 

onnodige vertragingen optreden bij de 

vaststelling van een eis die zonder de 

vaststelling van een passende norm niet 

zou kunnen worden gehandhaafd, zoals 

interoperabiliteit. De Commissie moet 

voorzien in voldoende tijd tussen de 

vaststelling van een verzoek aan één of 

meerdere Europese normalisatie-
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instellingen om geharmoniseerde normen 

op te stellen en de vaststelling van een 

technische specificatie in verband met 

dezelfde toegankelijkheidseis. Het moet de 

Commissie niet zijn toegestaan een 

technische specificatie vast te stellen 

indien zij niet eerst heeft geprobeerd de 

toegankelijkheidseisen onder het 

Europees normalisatiesysteem onder te 

brengen. De Commissie moet de 

procedure voor de vaststelling van 

technische specificaties niet gebruiken om 

het Europees normalisatiesysteem te 

omzeilen. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (40 bis) Om geharmoniseerde 

normen en technische specificaties voor 

de toegankelijkheidseisen voor producten 

en diensten zoals bedoeld in deze richtlijn 

zo doeltreffend mogelijk vast te stellen, 

moet de Commissie, waar mogelijk, 

Europese koepelorganisaties van 

personen met een handicap en alle andere 

relevante belanghebbenden betrekken bij 

het besluitvormingsproces. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (42 bis) Bij het uitoefenen van 

markttoezicht op producten evalueren de 

markttoezichtautoriteiten de beoordeling 

in samenwerking met personen met een 

handicap en de organisaties die hen 

vertegenwoordigen en hun belangen 
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behartigen. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De CE-markering, waarmee de 

conformiteit van een product met de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt aangegeven, is de zichtbare 

uitkomst van het proces van 

conformiteitsbeoordeling in brede zin. 
Deze richtlijn moet de algemene 

beginselen voor de CE-markering volgen 

van Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad40 tot 

vaststelling van de eisen inzake accreditatie 

en markttoezicht betreffende het 

verhandelen van producten. 

(44) Deze richtlijn moet de algemene 

beginselen volgen van Verordening (EG) 

nr. 765/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad40 tot vaststelling van de eisen 

inzake accreditatie en markttoezicht 

betreffende het verhandelen van producten. 

Als aanvulling op de 

conformiteitsverklaring brengt de 

fabrikant een vermelding aan op de 

verpakking om de consumenten op 

kostenefficiënte wijze in kennis te stellen 

van de toegankelijkheid van het product. 

__________________ __________________ 

40 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 tot vaststelling van de eisen inzake 

accreditatie en markttoezicht betreffende 

het verhandelen van producten en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 

339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30). 

40 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 tot vaststelling van de eisen inzake 

accreditatie en markttoezicht betreffende 

het verhandelen van producten en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 

339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30). 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) In overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 765/2008 verklaart 

de fabrikant door het aanbrengen van de 

CE-markering dat het product aan alle 

toepasselijke toegankelijkheidseisen 

voldoet en dat hij de volledige 

verantwoordelijkheid daarvoor op zich 

(45) Niet-conformiteit van een product 

met de in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen brengt als zodanig 

geen ernstig risico met zich mee in de zin 

van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 

765/2008. 
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neemt. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V 

naleven. 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V naleven 

en dat zij organisaties van personen met 

een handicap regelmatig raadplegen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (48 bis) Nationale gegevensbanken 

met alle relevante informatie over de mate 

van toegankelijkheid van de in deze 

richtlijn genoemde producten en diensten 

moeten het mogelijk maken dat personen 

met een handicap en hun organisaties 

meer worden betrokken bij het 

markttoezicht. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 49 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(49) Van de lidstaten wordt verwacht 

dat zij ervoor zorgen dat de in artikel 22 

vermelde bevoegde autoriteiten de 

Commissie ervan in kennis stellen wanneer 

zij gebruikmaken van de uitzonderingen 

(49) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat de bevoegde autoriteiten de Commissie 

ervan in kennis stellen wanneer zij 

gebruikmaken van de uitzonderingen zoals 

bedoeld in artikel 22. De initiële 
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zoals bedoeld in artikel 22, lid 1, en 

daarbij de in lid 2 bedoelde beoordeling 

voegen in overeenstemming met 

hoofdstuk VI. 

beoordeling door de bevoegde autoriteiten 

in kwestie moet op haar verzoek aan de 

Commissie worden verstrekt. Bij de 

beoordeling van de vraag of naleving van 

de toegankelijkheidseisen voor de 

bevoegde autoriteiten een onevenredige 

last opleveren, moet rekening worden 

gehouden met de omvang, de middelen en 

de aard van die bevoegde autoriteiten en 

met de geraamde kosten en baten van 

naleving, afgezet tegen de geraamde baten 

voor personen met een handicap. Bij die 

kosten-batenanalyse moet onder andere 

rekening worden gehouden met de 

frequentie en de duur van het gebruik van 

het product of de dienst in kwestie, met 

inbegrip van het geraamde aantal 

personen met een handicap dat het 

product of de dienst in kwestie gebruikt, 

de levensduur van de infrastructuur en de 

producten die bij de levering van de dienst 

worden gebruikt, en de beschikbaarheid 

van kosteloze alternatieven, waaronder 

van de aanbieders van diensten voor het 

vervoer van personen. Bij de beoordeling 

van de vraag of de toegankelijkheidseisen 

voor een onevenredige last zorgen, moet 

alleen rekening worden gehouden met 

legitieme redenen. Het ontbreken van 

prioriteit, tijd of kennis mag niet als 

legitieme reden worden beschouwd. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 50 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen maatregelen 

tegen producten die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen maatregelen 

tegen producten die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 
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markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap en de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 51 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (51 bis) Teneinde te zorgen voor 

een correcte toepassing van het 

evenredigheidsbeginsel met betrekking tot 

de verplichtingen in verband met de 

identificatie van marktdeelnemers en de 

criteria die moeten worden gehanteerd bij 

het beantwoorden van de vraag of 

naleving van een verplichting van deze 

richtlijn een onevenredige last met zich 

mee zou brengen, dient aan de Commissie 

de bevoegdheid te worden verleend 

handelingen vast te stellen in 

overeenstemming met artikel 290 VWEU 

wanneer het gaat om de vaststelling van 

de periode waarin marktdeelnemers een 

marktdeelnemer moeten kunnen 

identificeren die hen een product heeft 

geleverd of aan wie zij een product 

hebben geleverd, en wanneer het gaat om 

de vaststelling van de richtsnoeren en het 

nader specificeren van de specifieke 

criteria waarmee voor alle producten en 

diensten zoals bedoeld in deze richtlijn 

rekening moet worden gehouden bij het 

beantwoorden van de vraag of de last 

onevenredig moet worden beschouwd, 

zonder die criteria te wijzigen. Die periode 

moet worden gespecificeerd in verhouding 

tot de levenscyclus van het product. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadplegingen overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen worden uitgevoerd in 



 

PE597.391v02-00 36/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven1bis. Met name om te zorgen voor 

gelijke deelname aan de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen ontvangen 

het Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

 __________________ 

 1bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 51 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (51 ter) De lidstaten moeten ervoor 

zorgen dat passende en doeltreffende 

maatregelen worden genomen om 

naleving van deze richtlijn te garanderen, 

en derhalve passende 

controlemechanismen ontwikkelen, zoals 

mechanismen voor controles achteraf 

door de markttoezichtautoriteiten, 

teneinde te controleren dat de vrijstelling 

van de toegankelijkheidseisen 

gerechtvaardigd is. Bij de behandeling 

van eventuele klachten in verband met de 

toegankelijkheid moeten de lidstaten zich 

houden aan het algemene beginsel van 

good governance en in het bijzonder aan 

de verplichting erop toe te zien dat 

klachten binnen een redelijke termijn 

worden afgehandeld. 

 

Amendement  55 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 52 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (52 bis) De lidstaten moeten zorgen 

voor doeltreffende en snelle 

beroepsprocedures tegen besluiten die 

door aanbestedende (overheids)diensten 

zijn genomen betreffende de vraag of een 

bepaalde opdracht valt binnen de 

werkingssfeer van Richtlijn 2014/24/EU 

en Richtlijn 2014/25/EU. Gelet op het 

bestaande wettelijk kader betreffende 

beroepsmogelijkheden op de gebieden die 

onder Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 

2014/25/EU vallen, moeten deze gebieden 

worden uitgesloten van deze richtlijn waar 

het gaat om afdwinging en straffen. Die 

uitsluiting laat de uit de Verdragen 

voortvloeiende verplichtingen voor de 

lidstaten om alle nodige maatregelen te 

treffen ter waarborging van de toepassing 

en doeltreffendheid van de wet van de 

Unie onverlet. 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 53 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (53 bis) De toegankelijkheidseisen 

uit hoofde van deze richtlijn moeten van 

toepassing zijn op producten die in de 

Unie in de handel worden gebracht na de 

datum van inwerkingtreding van de 

nationale maatregelen die deze richtlijn 

omzetten, met inbegrip van uit een derde 

land ingevoerde gebruikte en 

tweedehandsproducten die na die datum 

in de Unie in de handel worden gebracht. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 53 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (53 ter) Overheidsopdrachten voor 

leveringen, werken of diensten die 

onderworpen zijn aan Richtlijn 

2014/24/EU of Richtlijn 2014/25/EU, en 

die zijn gegund vóór de datum van 

toepassing van deze richtlijn, dienen 

echter nog steeds te geschieden in 

overeenstemming met de in die 

overheidsopdrachten gespecificeerde 

toegankelijkheidseisen, indien van 

toepassing. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 53 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (53 quater) Teneinde dienstverleners 

voldoende tijd te geven om zich aan te 

passen aan de bij deze richtlijn 

vastgestelde eisen, moet er worden 

voorzien in een overgangsperiode waarin 

producten die voor dienstverrichting 

worden gebruikt, niet hoeven te 

beantwoorden aan de bij deze richtlijn 

vastgestelde toegankelijkheidseisen. 

Gezien de kostprijs en de lange 

levensduur van geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten is 

het gepast te bepalen dat, wanneer 

dergelijke automaten bij de 

dienstverrichting worden gebruikt, ze nog 

in gebruik mogen blijven tot het einde van 

hun economische levensduur. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 54 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) Het gebruik van applicaties 

die informatie verschaffen op basis van 

diensten met betrekking tot ruimtelijke 

gegevens, draagt positief bij aan een 

onafhankelijk en veilig verkeer van 

personen met een handicap. De 

ruimtelijke gegevens die door dergelijke 

applicaties worden gebruikt, moeten 

zorgen voor informatie die is afgestemd 

op de specifieke behoeften van personen 

met een handicap. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 

 Onderwerp 

 Deze richtlijn is bedoeld om 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

producten en diensten die binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 

vallen en die het gevolg zijn van 

uiteenlopende toegankelijkheidseisen, weg 

te werken en te voorkomen. Daarnaast is 

deze richtlijn bedoeld om bij te dragen 

aan de goede werking van de interne 

markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten op het gebied van 

toegankelijkheidseisen voor bepaalde 

producten en diensten onderling aan te 

passen. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

producten: 

1. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

producten die in de Unie in de handel zijn 

gebracht na ... [datum van toepassing van 

deze richtlijn]: 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen 

gebruik; 

a) computerapparatuur en de 

ingebedde besturingssystemen daarvan 

bestemd voor gebruik door de consument; 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) betaalterminals; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor gebruik door 

consumenten in verband met 

telefoniediensten; 

c) eindapparatuur voor gebruik door 

consumenten in verband met 

telefoniediensten; 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor gebruik door 

consumenten in verband met audiovisuele 

mediadiensten. 

d) eindapparatuur voor gebruik door 

consumenten in verband met audiovisuele 

mediadiensten. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) e-readers. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

diensten: 

2. Onverminderd artikel 27 zijn de 

hoofdstukken I, II tot en met V en VII van 

toepassing op de volgende diensten die 

worden verricht na ...[datum van 

toepassing van deze richtlijn]: 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) besturingssystemen die niet in de 

computerapparatuur ingebed zijn en als 

immateriële goederen aan consumenten 

worden geleverd; 

 

Amendement  69 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) telefoniediensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten; 

a) telefoniediensten en gerelateerde 

eindapparatuur voor consumenten; 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijnArtikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) audiovisuele mediadiensten en 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties; 

b) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten van audiovisuele 

mediadiensten; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) bankdiensten; d) bankdiensten voor consumenten; 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) elektronische boeken; e) elektronische boeken en 

bijbehorende apparatuur die voor de 

verrichting van die diensten door de 

dienstverlener worden gebruikt en de 

toegang daartoe; 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overheidsopdrachten en concessies 

die vallen onder Richtlijn 2014/23/EU42, 

Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 

2014/25/EU; 

a) overheidsopdrachten en concessies 

die vallen onder Richtlijn 2014/23/EU, 

Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 

2014/25/EU en die ontwikkeld en gegund 

zijn na ... [datum van toepassing van deze 

richtlijn]: 

__________________  

42 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 

2014 betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de opstelling en uitvoering van 

programma's uit hoofde van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake 

het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij;43 en 

Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad44. 

b) de opstelling en uitvoering van 

programma's uit hoofde van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad43 en Verordening 

(EU) nr. 1304/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad44, die worden 

vastgesteld of uitgevoerd na ... [datum van 

toepassing van deze richtlijn]; 

__________________ __________________ 

43 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

43 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
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Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 

en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 

het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 

en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

44 Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 17 

december 2013 betreffende het Europees 

Sociaal Fonds en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de 

Raad. 

44 Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 17 

december 2013 betreffende het Europees 

Sociaal Fonds en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470). 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) aanbestedingsprocedures voor het 

openbaar personenvervoer per spoor en 

over de weg krachtens Verordening (EG) 

nr. 1370/2007 van het Europees Parlement 

en de Raad; 45 

c) overheidsopdrachten voor 

dienstverlening die na ... [datum van 

toepassing van deze richtlijn] op basis van 

concurrentie of rechtstreeks worden 

gegund voor het openbaar personenvervoer 

per spoor en over de weg krachtens 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad45. 

__________________ __________________ 

45 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2007 betreffende het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg 

en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 1191/69 van de Raad en Verordening 

(EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 

van 3.12.2007, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2007 betreffende het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg 

en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 1191/69 van de Raad en Verordening 

(EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 

van 3.12.2007, blz. 1). 
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Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) vervoersinfrastructuur in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 1315/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad46. 

d) vervoersinfrastructuur in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 1315/2013, ontworpen of gebouwd na 

... [datum van toepassing van deze 

richtlijn]. 

__________________  

46 Verordening (EU) nr. 1315/2013/EU 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 december 2013 betreffende 

richtsnoeren van de Unie voor de 

ontwikkeling van het trans-Europees 

vervoersnetwerk (PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 1). 

 

  

Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) bestaande verordeningen die 

betrekking hebben op vervoersdiensten, 

voor het tot stand brengen van meer 

samenhang tussen deze 

wetgevingshandelingen en voor het 

integreren van intermodale aspecten die 

noodzakelijk zijn om toegankelijkheid 

zonder barrières mogelijk te maken; die 

verordeningen vormen de basis voor de 

voorschriften inzake toegankelijkheid 

voor vervoers- en mobiliteitsdiensten. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Lid 3 is uitsluitend van toepassing 

op producten en diensten als bedoeld in de 

leden 1 en 2. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Deze richtlijn is niet van 

toepassing op de volgende content van 

websites en op mobiele apparatuur 

gebaseerde applicaties: 

 a)  kantoorbestandsformaten die zijn 

gepubliceerd vóór ... [datum van 

toepassing van deze richtlijn]; 

 b) onlinekaarten en -

karteringsdiensten, indien essentiële 

informatie op een toegankelijke, digitale 

wijze wordt verstrekt in het geval van voor 

navigatie bestemde kaarten; 

 c)  van derden afkomstige inhoud die 

niet door de marktdeelnemer of de 

bevoegde overheidsinstantie in kwestie 

wordt gefinancierd of ontwikkeld, en 

evenmin onder zijn of haar gezag staat; 

 d) inhoud van websites en op mobiele 

apparatuur gebaseerde applicaties die 

voor archieven doorgaan, wat betekent 

dat deze enkel inhoud bevatten die niet 

geactualiseerd of geredigeerd is na ... 

[datum van toepassing van deze richtlijn]. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Uitsluiting van micro-ondernemingen 

 Deze richtlijn is niet van toepassing op 

micro-ondernemingen die producten en 

diensten vervaardigen, invoeren of 

verdelen die binnen het toepassingsgebied 

van de richtlijn vallen. 

 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) "toegankelijke producten en 

diensten": diensten die door personen met 

een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap, op voet van 

gelijkheid met anderen kunnen worden 

waargenomen, gebruikt en begrepen; 

1) "toegankelijke producten en 

diensten": producten en diensten die door 

personen met een handicap kunnen worden 

waargenomen, gebruikt en begrepen, en 

voldoende robuust zijn om door hen te 

worden gebruikt; 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "universeel ontwerp", ook wel 

"ontwerpen voor iedereen" genoemd: het 

zodanig ontwerpen van producten, 

omgevingen, programma's en diensten dat 

deze door iedereen in de ruimst mogelijke 

zin kunnen worden gebruikt zonder dat 

een aanpassing of een speciaal ontwerp 

nodig is; "universeel ontwerp" sluit het 

gebruik van hulpmiddelen voor specifieke 

groepen personen met een functionele 

beperking, waaronder personen met een 

handicap, niet uit wanneer dit nodig is; 

Schrappen 
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Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) "dienst": een dienst zoals 

omschreven in artikel 4, punt 1, van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1bis; 

 ____________________ 

 1bis Richtlijn 2006/123/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

december 2006 betreffende diensten op de 

interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, 

blz. 36). 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter) "dienstverlener": iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die een op de 

markt van de Unie gerichte dienst 

aanbiedt of verricht; 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 16 bis) "kmo": een kleine of middelgrote 

onderneming als gedefinieerd in 

Aanbeveling 2003/361/EG van de 

Commissie1bis; 

 ____________________ 

 1bis Aanbeveling 2003/361/EG van de 
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Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 

definitie van kleine, middelgrote en 

micro-ondernemingen (PB L 124 van 

20.5.2003, blz. 36). 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea1 – punt 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

19) "terugroepen": maatregel 

waarmee wordt beoogd een product te 

doen terugkeren dat al aan de 

eindgebruiker ter beschikking is gesteld; 

Schrappen 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 20 bis) "bankdiensten voor 

consumenten": diensten die consumenten 

in staat stellen betaalrekeningen met 

basisfuncties te openen en te gebruiken in 

de Unie in de zin van Richtlijn 

2014/92/EU van het Europees Parlement 

en de Raad1bis; 

 ____________________ 

 1bis Richtlijn 2014/92/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

23 juli 2014 betreffende de 

vergelijkbaarheid van de in verband met 

betaalrekeningen aangerekende 

vergoedingen, het overstappen naar een 

andere betaalrekening en de toegang tot 

betaalrekeningen met basisfuncties 

(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 214). 

 

Amendement  88 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

21) "elektronische handel": de 

onlineverkoop van producten of diensten. 

21) "elektronische handel": de 

onlineverkoop van producten of diensten 

door ondernemingen aan consumenten 

zoals bedoeld in Richtlijn 2000/31/EG van 

het Europees Parlement en de Raad1bis. 

 ____________________ 

 1bis Richtlijn 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

8 juni 2000 betreffende bepaalde 

juridische aspecten van de diensten van 

de informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn inzake elektronische handel) 

(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1). 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) "luchtvervoersdiensten voor 

reizigers": diensten die worden verleend 

door luchtvaartmaatschappijen, 

touroperators en beheersorganen van 

luchthavens zoals gedefinieerd in artikel 

2, punten b) tot en met f), van 

Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis; 

 ____________________ 

 1bis Verordening (EG) nr. 1107/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad van 5 

juli 2006 inzake de rechten van 

gehandicapten en personen met beperkte 

mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PB 

L 204 van 26.7.2006, blz. 1). 

 

Amendement  90 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 ter) "vervoersdiensten voor 

busreizigers": de diensten die vallen 

onder artikel 2, leden 1 en 2, van 

Verordening (EU) nr. 181/2011; 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 quater) "vervoersdiensten voor 

treinreizigers": alle diensten voor 

treinreizigers die vallen onder artikel 2, 

leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 

1371/2007; 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 quinquies) "vervoersdiensten voor 

passagiers die over zee of binnenwateren 

reizen": de diensten die vallen onder 

artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

1177/2010. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten, 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, incheckautomaten en 
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voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

betaalterminals, voldoen aan de eisen van 

afdeling II van bijlage I. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur voor consumenten, voldoen 

aan de eisen van afdeling III van bijlage I. 

 

Amendement  95 

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. Websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten van audiovisuele 

mediadiensten en de gerelateerde 

consumentenapparatuur voldoen aan de 

eisen van afdeling IV van bijlage I. 

 

Amendement  96 

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 

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 
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afdeling V van bijlage I. afdeling V van bijlage I wanneer die eisen 

niet reeds vallen onder: 

 a) met betrekking tot vervoer met de 

trein: Verordening (EG) nr. 1371/2007, 

Verordening (EU) nr. 1300/2014 en 

Verordening (EU) nr. 454/2011; 

 b) met betrekking tot vervoer met 

autobus- en touringcar: Verordening 

(EU) nr. 181/2011; 

 c) met betrekking tot vervoer over zee 

en binnenwateren: Verordening (EU) nr. 

1177/2010; of 

 d)  met betrekking tot vervoer per 

vliegtuig: Verordening (EU) nr. 

1107/2006. 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Bankdiensten, de websites, de 

bankdiensten voor mobiele apparaten en de 

zelfbedieningsterminals, inclusief 

geldautomaten waarop bankdiensten 

worden verleend, voldoen aan de eisen van 

afdeling VI van bijlage I. 

7. Bankdiensten voor consumenten, 

de websites, de bankdiensten voor mobiele 

apparaten en de zelfbedieningsterminals, 

inclusief betaalterminals en geldautomaten 

waarop die bankdiensten worden verleend, 

voldoen aan de eisen van afdeling VI van 

bijlage I. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Elektronische boeken voldoen aan 

de eisen van afdeling VII van bijlage I. 

8. Elektronische boeken en 

aanverwante apparatuur voldoen aan de 

eisen van afdeling VII van bijlage I. 

 

Amendement  99 
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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 voor consumenten wordt 

gebruikt en de klantenservicecentra en 

winkels van telefoniebedrijven, met 

betrekking tot de aanleg van nieuwe 

infrastructuur en renovaties die in een 

ingrijpende wijziging van de structuur van 

het bestaande gebouw leiden, aan de 

toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

afdeling X van bijlage I voldoen om het 

gebruik ervan door personen met een 

handicap, zoveel mogelijk te bevorderen. 

Dit geldt onverminderd het recht van de 

Unie en de lidstaten inzake de 

bescherming van nationaal erfgoed met 

een artistieke, historische en 

archeologische waarde. 

 De lidstaten die reeds over wetgeving met 

toegankelijkheidseisen met betrekking tot 

de gebouwde omgeving op hun 

grondgebied beschikken, houden zich 

uitsluitend aan de eisen met betrekking tot 

de gebouwde omgeving zoals bedoeld in 

deze richtlijn voor zover de in de eerste 

alinea bedoelde diensten niet onder die 

wetgeving in kwestie vallen. 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten werpen geen belemmeringen 

op die verband houden met 

De lidstaten werpen om redenen die met 

toegankelijkheidseisen verband houden 
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toegankelijkheidseisen voor het op hun 

grondgebied op de markt aanbieden van 

producten en diensten die aan deze richtlijn 

voldoen. 

geen belemmeringen op voor het op hun 

grondgebied op de markt aanbieden van 

producten die aan deze richtlijn voldoen. 

De lidstaten werpen om redenen die met 

toegankelijkheidseisen verband houden 

geen belemmeringen op voor het op hun 

grondgebied aanbieden van diensten die 

aan deze richtlijn voldoen. 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer fabrikanten hun producten 

in de handel brengen, waarborgen zij dat 

deze zijn ontworpen en vervaardigd 

overeenkomstig de toepasselijke in artikel 

3 vastgestelde toegankelijkheidseisen. 

1. Wanneer fabrikanten hun producten 

in de handel brengen, waarborgen zij dat 

deze zijn ontworpen en vervaardigd 

overeenkomstig de toepasselijke in artikel 

3 vastgestelde toegankelijkheidseisen, 

tenzij die eisen niet haalbaar zijn omdat 

de aanpassing van het product in kwestie 

een fundamentele wijziging van de 

fundamentele kenmerken van dat product 

vereist of een onevenredige belasting voor 

de fabrikant zou vormen zoals bedoeld in 

artikel 12. 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer met die procedure is aangetoond 

dat het product aan de toepasselijke 

toegankelijkheidseisen voldoet, stellen de 

fabrikanten een EU-

conformiteitsverklaring op en brengen zij 

de CE-markering aan. 

Wanneer met die 

conformiteitsbeoordelingsprocedure is 

aangetoond dat het product aan de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bedoeld in artikel 3 voldoet, stellen de 

fabrikanten een EU-

conformiteitsverklaring op waarop 

duidelijk wordt aangegeven dat het 

product toegankelijk is. 
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Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Fabrikanten houden een register bij 

van klachten, niet-conforme producten en 

terugroepacties en houden de 

distributeurs hiervan op de hoogte. 

4. Fabrikanten houden een register bij 

van klachten en niet-conforme producten. 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De fabrikanten zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie aangaande de veiligheid, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat. 

7. De fabrikanten zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat. 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Fabrikanten die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht product niet 

voldoet aan deze richtlijn, nemen 

onmiddellijk de nodige corrigerende 

maatregelen om het product conform te 

maken of zo nodig uit de handel te nemen 

of terug te roepen. Bovendien brengen 

fabrikanten, indien het product een risico 

in relatie tot toegankelijkheid in zich 

bergt, de bevoegde nationale autoriteiten 

van de lidstaten waar zij het product op de 

markt hebben aangeboden hiervan 

8. Fabrikanten die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht product niet 

voldoet aan deze richtlijn, nemen 

onmiddellijk de nodige corrigerende 

maatregelen om het product conform te 

maken of zo nodig uit de handel te nemen. 

Bovendien brengen fabrikanten, indien het 

product niet voldoet aan deze richtlijn, de 

bevoegde nationale autoriteiten van de 

lidstaten waar zij het product op de markt 

hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 

op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
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onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 

het bijzonder de aard van de niet-

conformiteit en alle genomen corrigerende 

maatregelen uitvoerig beschrijven. 

de aard van de niet-conformiteit en alle 

genomen corrigerende maatregelen 

uitvoerig beschrijven. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

fabrikanten aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte 

producten weg te nemen en de 
conformiteit met de in artikel 3 bedoelde 

eisen te waarborgen. 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

fabrikanten aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

deze richtlijn te waarborgen. 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een bevoegde nationale autoriteit, 

wanneer deze een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, alle benodigde 

informatie en documentatie verstrekken om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen; 

a) een bevoegde nationale autoriteit, 

wanneer deze een verzoek daartoe doet, 

alle benodigde informatie en documentatie 

verstrekken om de conformiteit van het 

product aan te tonen; 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) op verzoek van de bevoegde 

nationale autoriteiten medewerking 

verlenen aan alle maatregelen die worden 

genomen om de risico's van producten die 

onder hun mandaat vallen te vermijden. 

b) op verzoek van de bevoegde 

nationale autoriteiten medewerking 

verlenen aan alle maatregelen die worden 

genomen om te waarborgen dat producten 

die onder hun mandaat vallen, aan deze 

richtlijn voldoen. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens een product in de handel 

te brengen, verzekeren importeurs zich 

ervan dat de fabrikant de procedure voor 

conformiteitsbeoordeling zoals vermeld in 

bijlage II heeft uitgevoerd. Zij zorgen 

ervoor dat de fabrikant de technische 

documentatie heeft opgesteld zoals vereist 

in die bijlage, dat het product is voorzien 

van de CE-markering en vergezeld gaat 

van de vereiste documenten en dat de 

fabrikant aan de eisen in artikel 5, leden 5 

en 6, heeft voldaan. 

2. Alvorens een product in de handel 

te brengen, verzekeren importeurs zich 

ervan dat de fabrikant de procedure voor 

conformiteitsbeoordeling zoals vermeld in 

bijlage II heeft uitgevoerd. Zij zorgen 

ervoor dat de fabrikant de technische 

documentatie heeft opgesteld zoals vereist 

in die bijlage, dat het product vergezeld 

gaat van de vereiste documenten en dat de 

fabrikant aan de eisen in artikel 5, leden 5 

en 6, heeft voldaan. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als een importeur van oordeel is of 

redenen heeft om aan te nemen dat een 

product niet voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen, brengt hij 

het product niet in de handel voordat het 

conform is gemaakt. Bovendien brengt de 

importeur, als het product een risico met 

zich meebrengt, de fabrikant en de 

markttoezichtautoriteiten hiervan op de 

3. Als een importeur van oordeel is of 

redenen heeft om aan te nemen dat een 

product niet voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen, brengt hij 

het product niet in de handel voordat het 

conform is gemaakt. Bovendien brengt de 

importeur, als het product niet aan deze 

richtlijn voldoet, de fabrikant en de 

markttoezichtautoriteiten hiervan 
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hoogte. bovendien op de hoogte. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De importeurs zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie, opgesteld in een taal die 

consumenten en andere eindgebruikers 

gemakkelijk kunnen begrijpen, zoals 

bepaald door de betrokken lidstaat. 

5. De importeurs zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 7  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Importeurs houden een register bij 

van klachten, niet-conforme producten en 

terugroepacties en houden de 

distributeurs hiervan op de hoogte. 

7. Importeurs houden een register bij 

van klachten en niet-conforme producten.  

 

Amendement  113 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 8  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Importeurs die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht product niet 

voldoet aan de in artikel 3 bedoelde eisen, 

nemen onmiddellijk de nodige 

corrigerende maatregelen om het product 

conform te maken of zo nodig uit de 

handel te nemen of terug te roepen. 

Bovendien brengen importeurs, indien het 

product een risico in zich bergt, de 

bevoegde nationale autoriteiten van de 

8. Importeurs die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht product niet 

voldoet aan deze richtlijn, nemen 

onmiddellijk de nodige corrigerende 

maatregelen om het product conform te 

maken of zo nodig uit de handel te nemen. 

Bovendien brengen importeurs, indien het 

product niet aan de eisen van de richtlijn 

voldoet, de bevoegde nationale autoriteiten 

van de lidstaten waar zij het product op de 
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lidstaten waar zij het product op de markt 

hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 

op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 

de aard van de niet-conformiteit en alle 

genomen corrigerende maatregelen 

uitvoerig beschrijven. 

markt hebben aangeboden hiervan 

onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 

het bijzonder de aard van de niet-

conformiteit en alle genomen corrigerende 

maatregelen uitvoerig beschrijven. 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

importeurs aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen. 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

importeurs aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit van 

de door hen in de handel gebrachte 

producten ten aanzien van de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen te 

waarborgen. 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voordat zij een product op de 

markt aanbieden, vergewissen distributeurs 

zich ervan dat de vereiste CE-markering 

op het product is aangebracht, dat het 

product vergezeld gaat van de vereiste 

documenten en van instructies en 

informatie die zijn opgesteld in een taal die 

eenvoudig te begrijpen is door de 

consumenten en andere eindgebruikers in 

de lidstaat waar het product op de markt 

2. Voordat zij een product op de 

markt aanbieden, vergewissen distributeurs 

zich ervan dat het product in 

overeenstemming is met deze richtlijn en 
dat het product vergezeld gaat van de 

vereiste documenten en van instructies die 

zijn opgesteld in een taal die eenvoudig te 

begrijpen is door de consumenten en 

andere eindgebruikers in de lidstaat waar 

het product op de markt wordt aangeboden 
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wordt aangeboden en dat de fabrikant en de 

importeur aan de eisen van artikel 5, leden 

5 en 6, en artikel 7, lid 4, hebben voldaan. 

en dat de fabrikant en de importeur aan de 

eisen van artikel 5, leden 5 en 6, en 

artikel 7, lid 4, hebben voldaan. 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als een distributeur van oordeel is 

of redenen heeft om aan te nemen dat een 

product niet voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen, biedt hij 

het product niet op de markt aan voordat 

het conform is gemaakt. Bovendien brengt 

de distributeur, indien het product een 

risico met zich meebrengt, de fabrikant en 

de markttoezichtautoriteiten hiervan op de 

hoogte. 

3. Als een distributeur van oordeel is 

of redenen heeft om aan te nemen dat een 

product niet voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen, biedt hij 

het product niet op de markt aan voordat 

het conform is gemaakt. Bovendien brengt 

de distributeur, indien het product niet in 

overeenstemming is met deze richtlijn, de 

fabrikant en de markttoezichtautoriteiten 

hiervan op de hoogte. 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 5  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Distributeurs die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen op de markt aangeboden product 

niet in overeenstemming is met deze 

richtlijn, zien erop toe dat de nodige 

corrigerende maatregelen worden genomen 

om het product in overeenstemming te 

brengen of het zo nodig uit de handel te 

nemen of terug te roepen. Bovendien 

brengen distributeurs, indien het product 

een risico in zich bergt, de bevoegde 

nationale autoriteiten van de lidstaten waar 

zij het product op de markt hebben 

aangeboden hiervan onmiddellijk op de 

hoogte, waarbij zij in het bijzonder de aard 

van de niet-conformiteit en alle genomen 

corrigerende maatregelen uitvoerig 

5. Distributeurs die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen op de markt aangeboden product 

niet in overeenstemming is met deze 

richtlijn, zien erop toe dat de nodige 

corrigerende maatregelen worden genomen 

om het product in overeenstemming te 

brengen of het zo nodig uit de handel te 

nemen. Bovendien brengen distributeurs, 

indien het product niet aan de eisen van de 

richtlijn voldoet, de bevoegde nationale 

autoriteiten van de lidstaten waar zij het 

product op de markt hebben aangeboden 

hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij 

zij in het bijzonder de aard van de niet-

conformiteit en alle genomen corrigerende 

maatregelen uitvoerig beschrijven. 
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beschrijven. 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 6  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteit, wanneer 

deze een met redenen omkleed verzoek 

daartoe doet, alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van een 

product aan te tonen. Op verzoek van deze 

autoriteit verlenen zij medewerking aan 

alle maatregelen die worden genomen om 

de risico's van de door hen op de markt 

aangeboden producten weg te nemen. 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteit, wanneer 

deze een verzoek daartoe doet, alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van een product aan te 

tonen. Op verzoek van deze autoriteit 

verlenen zij medewerking aan alle 

maatregelen die worden genomen om de 

conformiteit van de door hen op de markt 

aangeboden producten ten aanzien van de 

in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen te waarborgen. 

 

Amendement  119 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Marktdeelnemers moeten tot tien 

jaar nadat het product aan hen is geleverd 

en tot tien jaar nadat zij het product 

hebben geleverd, de in het eerste lid 

bedoelde informatie kunnen verstrekken. 

2. Marktdeelnemers moeten 

gedurende een bepaalde periode van 

minstens 5 jaar nadat het product aan hen 

is geleverd of nadat zij het product hebben 

geleverd, de in het eerste lid bedoelde 

informatie kunnen verstrekken. 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie is overeenkomstig 

artikel 23 bis bevoegd gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 
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van de richtlijn om de in lid 2 van dit 

artikel bedoelde termijn te specificeren. 

Deze termijn staat in verhouding tot de 

levenscyclus van het product. 

 

Amendement  121 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Dienstverleners stellen 

overeenkomstig bijlage III de vereiste 

informatie op waarin wordt uitgelegd op 

welke manier de diensten voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

artikel 3. De informatie wordt aan het 

publiek in schriftelijke en mondelinge 

vorm ter beschikking gesteld, waarvan ten 

minste een vorm toegankelijk is voor 

personen met een functionele beperking 

en personen met een handicap. De 

dienstverleners bewaren de informatie 

zolang de dienst in werking is. 

2. Dienstverleners stellen 

overeenkomstig bijlage III de vereiste 

informatie op waarin wordt uitgelegd op 

welke manier hun diensten voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

artikel 3. De informatie wordt aan het 

publiek ter beschikking gesteld in een 

vorm die toegankelijk is voor personen met 

een handicap. De dienstverleners bewaren 

de informatie zolang de dienst in werking 

is. 

 

Amendement  122 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 4  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

dienstverleners deze autoriteit alle 

benodigde informatie om aan te tonen dat 

de dienst voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

die eisen te waarborgen. 

4. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een verzoek daartoe doet, 

verstrekken dienstverleners deze autoriteit 

alle benodigde informatie om aan te tonen 

dat de dienst voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

die eisen te waarborgen. 
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Amendement  123 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft, die ter beschikking 

worden gesteld voor de verbetering van de 

toegankelijkheid. 

 

Amendement  124 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de toegankelijkheidseisen 

voor producten of diensten een 

fundamentele wijziging of onevenredige 

last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 

de marktdeelnemer. 

5. De initiële beoordeling van de mate 

waarin naleving van de 

toegankelijkheidseisen voor producten of 

diensten een fundamentele wijziging of 

onevenredige last tot gevolg heeft, wordt 

uitgevoerd door de marktdeelnemer.  

 

Amendement  125 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie stelt gedelegeerde 

handelingen vast overeenkomstig artikel 

23 bis tot aanvulling van lid 3 van dit 

artikel door nader de specifieke criteria te 

specificeren waarmee voor alle producten 

en diensten die onder deze richtlijn vallen, 

rekening moet worden gehouden bij de 

beoordeling van de vraag of de last als 

onevenredig moet worden beschouwd, 

zonder deze criteria te wijzigen.  
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 De Commissie stelt de eerste gedelegeerde 

handeling voor alle producten en diensten 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, uiterlijk [één jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] vast. 

 

Amendement  126 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van 

deze verplichting tot kennisgeving, maar 

zij moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een relevante 

markttoezichtautoriteit te verstrekken. 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Op verzoek van de 

markttoezichtautoriteit verstrekken zij 

deze de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Kmo's zijn vrijgesteld van deze 

verplichting tot kennisgeving, maar zijn in 

staat de relevante documentatie op verzoek 

van een relevante markttoezichtautoriteit te 

verstrekken. 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast voor de 

totstandbrenging van een model van 

kennisgeving voor de toepassing van lid 6 

van dit artikel. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 1 

bis, bedoelde raadplegingsprocedure. De 

Commissie stelt de eerste 

uitvoeringshandeling uiterlijk [twee jaar 
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na de datum van inwerkingtreding van 

deze richtlijn] vast. 

 

Amendement  128 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. Er wordt een gestructureerde 

dialoog tot stand gebracht tussen alle 

betrokken partijen, waaronder personen 

met een handicap en hun 

belangenorganisaties, en de 

markttoezichtautoriteiten, om te 

waarborgen dat er passende beginselen 

worden vastgesteld voor de beoordeling 

van die uitzonderingen, om te garanderen 

dat die coherent zijn. 

 

Amendement  129 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quater. De lidstaten worden ertoe 

aangespoord om stimuleringsmaatregelen 

en richtsnoeren aan micro-

ondernemingen aan te bieden teneinde de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 

vergemakkelijken. De procedures en 

richtsnoeren worden vastgesteld in 

overleg met de betrokken partijen, 

waaronder personen met een handicap en 

hun belangenorganisaties. 

 

Amendement  130 

Voorstel voor een richtlijn 

Hoofdstuk IV – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geharmoniseerde normen, 

gemeenschappelijke technische 

specificaties en conformiteit van producten 

en diensten 

Geharmoniseerde normen, technische 

specificaties en conformiteit van producten 

en diensten 

 

Amendement  131 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – alinea 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Producten en diensten die voldoen aan 

geharmoniseerde normen of delen daarvan 

waarvan de referenties in het 

Publicatieblad van de Europese Unie zijn 

bekendgemaakt, worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de in artikel 3 

genoemde toegankelijkheidseisen voor 

zover deze binnen het toepassingsgebied 

van die normen of delen daarvan vallen. 

1.  Producten en diensten die voldoen 

aan geharmoniseerde normen of delen 

daarvan waarvan de referenties in het 

Publicatieblad van de Europese Unie zijn 

bekendgemaakt, worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de in artikel 3 

genoemde toegankelijkheidseisen die 

binnen het toepassingsgebied van die 

normen of delen daarvan vallen. 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis.  De Commissie verzoekt 

overeenkomstig artikel 10 van 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 een of 

meer Europese normalisatieorganisaties 

geharmoniseerde normen op te stellen 

voor elk van de in artikel 3 genoemde 

toegankelijkheidseisen voor producten. 

De Commissie stelt deze verzoeken [twee 

jaar na de datum van inwerkingtreding 

van deze richtlijn] vast. 

 

Amendement  133 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter.  De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 

technische specificaties worden vastgelegd 

die voldoen aan de in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen. Zij doet dit 

evenwel alleen, als is voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

 a) in het Publicatieblad van de 

Europese Unie is geen referentie naar 

geharmoniseerde normen conform 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 

bekendgemaakt;  

 b) de Commissie heeft een verzoek 

vastgesteld overeenkomstig lid 2 van dit 

artikel;  en 

 c) de Commissie stelt buitensporige 

vertragingen in de normalisatieprocedure 

vast. 

 Alvorens de in lid 3 bedoelde 

uitvoeringshandelingen vast te stellen 

raadpleegt de Commissie de betrokken 

partijen, waaronder belangenorganisaties 

van personen met een handicap.  

 Die uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

24, lid 2, van deze richtlijn bedoelde 

onderzoeksprocedure.  

 

Amendement  134 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater.  Indien geen referenties 

naar de in lid 1 van dit artikel vermelde 

geharmoniseerde normen in het 

Publicatieblad van de Europese Unie zijn 

bekendgemaakt, worden producten en 

diensten die conform zijn met de in lid 3 
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van dit artikel bedoelde technische 

specificaties of delen daarvan, geacht in 

overeenstemming te zijn met de in artikel 

3 genoemde toegankelijkheidseisen voor 

zover deze binnen het toepassingsgebied 

van die technische specificaties of delen 

daarvan vallen. 

 

Amendement  135 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 14 Schrappen 

Gemeenschappelijke technische 

specificaties 

 

1. Als in het Publicatieblad van de 

Europese Unie geen referentie naar 

geharmoniseerde normen conform 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 is 

bekendgemaakt en als met het oog op 

marktharmonisatie meer gedetailleerde 

toegankelijkheidseisen voor bepaalde 

producten en diensten vereist zijn, kan de 

Commissie uitvoeringshandelingen 

vaststellen waarin gemeenschappelijke 

technische specificaties ("GTS") worden 

vastgelegd voor de toegankelijkheidseisen 

die in bijlage I bij deze richtlijn zijn 

opgenomen. Die uitvoeringshandelingen 

worden vastgesteld overeenkomstig de in 

artikel 24, lid 2, van deze richtlijn 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

 

2. Producten en diensten die in 

overeenstemming zijn met de in lid 1 

bedoelde GTS of delen daarvan, worden 

geacht in overeenstemming te zijn met de 

in artikel 3 genoemde 

toegankelijkheidseisen voor zover deze 

binnen het toepassingsgebied van die GTS 

of delen daarvan vallen. 

 

Amendement  136 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De structuur van de EU-

conformiteitsverklaring komt overeen met 

het model in bijlage III bij Besluit nr. 

768/2008/EG. De verklaring bevat de 

elementen die zijn vastgelegd in bijlage II 

bij deze richtlijn en wordt permanent 

bijgewerkt. Bij de eisen aan de technische 

documentatie wordt vermeden dat kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen 

onevenredig zware lasten te dragen krijgen. 

De EU-conformiteitsverklaring wordt 

vertaald in de taal of talen die worden 

voorgeschreven door de lidstaat waar het 

product in de handel wordt gebracht of op 

de markt wordt aangeboden. 

2. De structuur van de EU-

conformiteitsverklaring komt overeen met 

het model in bijlage III bij Besluit nr. 

768/2008/EG. De verklaring bevat de 

elementen die zijn vastgelegd in bijlage II 

bij deze richtlijn en wordt permanent 

bijgewerkt. Bij de eisen aan de technische 

documentatie wordt vermeden dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

onevenredig zware lasten te dragen krijgen. 

De EU-conformiteitsverklaring wordt 

vertaald in de taal of talen die worden 

voorgeschreven door de lidstaat waar het 

product in de handel wordt gebracht of op 

de markt wordt aangeboden. 

 

 

Amendement  137 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als voor een product uit hoofde van 

meer dan één handeling van de Unie een 

EU-conformiteitsverklaring vereist is, 

wordt één EU-conformiteitsverklaring met 

betrekking tot al die handelingen van de 

Unie opgesteld. In die verklaring wordt 

aangegeven om welke handelingen het 

gaat, met vermelding van de 

publicatiegegevens. 

3. Als voor een product uit hoofde van 

meer dan één handeling van de Unie een 

EU-conformiteitsverklaring vereist is, 

wordt de EU-conformiteitsverklaring met 

betrekking tot al die handelingen van de 

Unie opgesteld. In die verklaring wordt 

aangegeven om welke handelingen het 

gaat, met vermelding van de 

publicatiegegevens. 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Als aanvulling op de EU-

conformiteitsverklaring brengt de 

fabrikant een vermelding aan op de 

verpakking om de consumenten op 

kostenefficiënte, eenvoudige en accurate 

wijze in kennis te stellen van het feit dat 

het product toegankelijkheidsfuncties 

omvat. 

 

 

Amendement  139 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 16 Schrappen 

Algemene beginselen van de CE-

markering van producten 

 

De CE-markering is onderworpen aan de 

algemene beginselen die zijn vastgesteld 

in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel -17 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -17 

 Nationale databank 

 Elke lidstaat zet een publiek toegankelijke 

databank op voor de registratie van niet-

toegankelijke producten. De consumenten 

kunnen informatie over niet-toegankelijke 

producten raadplegen en meedelen. De 

lidstaten treffen de nodige voorzieningen 

om de consumenten en andere 
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belanghebbenden in kennis te stellen van 

de mogelijkheid tot het indienen van 

klachten. Er moet een systeem voor 

interactie tussen de nationale databanken 

worden ontwikkeld, zo mogelijk onder 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

of de betrokken belangenorganisaties, 

zodat informatie over niet-toegankelijke 

producten in de hele Unie kan worden 

verspreid. 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat het publiek 

op de hoogte is van het bestaan, de 

verantwoordelijkheden en de identiteit van 

de autoriteiten zoals bedoeld in de eerste 

alinea. Deze autoriteiten stellen de 

informatie op verzoek in toegankelijke 

formaten beschikbaar. 

De lidstaten zien erop toe dat het publiek 

op de hoogte is van het bestaan, de 

verantwoordelijkheden en de identiteit van 

de autoriteiten zoals bedoeld in de eerste 

alinea. Deze autoriteiten stellen de 

informatie over hun werkzaamheden en 

over de beslissingen die zij hebben 

genomen op verzoek van leden van het 

betreffende publiek in toegankelijke 

formaten beschikbaar. 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de markttoezichtautoriteiten van een 

lidstaat uit hoofde van artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 

maatregelen hebben genomen of voldoende 

reden hebben om aan te nemen dat een 

onder deze richtlijn vallend product een 

risico vertoont met betrekking tot 

toegankelijkheidskenmerken die onder 
deze richtlijn vallen, voeren zij een 

beoordeling uit van het betrokken product 

in het licht van alle eisen van deze richtlijn. 

Als de markttoezichtautoriteiten van een 

lidstaat uit hoofde van artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 

maatregelen hebben genomen of voldoende 

reden hebben om aan te nemen dat een 

onder deze richtlijn vallend product niet in 

overeenstemming is met deze richtlijn, 

voeren zij een beoordeling uit van het 

betrokken product in het licht van alle 

relevante eisen van deze richtlijn. De 

desbetreffende marktdeelnemers werken 
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De desbetreffende marktdeelnemers 

werken volledig samen met de 

markttoezichtautoriteiten. 

volledig samen met de 

markttoezichtautoriteiten. 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de markttoezichtautoriteiten bij deze 

beoordeling vaststellen dat het product niet 

aan de eisen van deze richtlijn voldoet, 

gelasten zij de betrokken marktdeelnemer 

onverwijld passende corrigerende 

maatregelen te nemen om het product 

binnen een door hen vast te stellen 

redelijke termijn, die evenredig is met de 

aard van het risico, met deze eisen 

conform te maken, uit de handel te nemen 

of terug te roepen. 

Als de markttoezichtautoriteiten bij deze 

beoordeling vaststellen dat het product niet 

aan de eisen van deze richtlijn voldoet, 

gelasten zij de betrokken marktdeelnemer 

onverwijld passende corrigerende 

maatregelen te nemen om het product in 

kwestie met deze eisen conform te maken. 

Als de marktdeelnemer in kwestie geen 

passende corrigerende actie onderneemt, 

verplichten de markttoezichtautoriteiten 

deze marktdeelnemer ertoe het product 

binnen een redelijke termijn uit de handel 

te nemen. 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de desbetreffende 

marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, 

tweede alinea, bedoelde termijn 

doeltreffende corrigerende maatregelen 

neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 

alle passende voorlopige maatregelen om 

het op hun nationale markten aanbieden 

van het product te verbieden of te 

beperken, dan wel het product op die markt 

uit de handel te nemen of terug te roepen. 

De markttoezichtautoriteiten brengen de 

Commissie en de andere lidstaten 

onverwijld van deze maatregelen op de 

hoogte. 

4. Als de desbetreffende 

marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, 

tweede alinea, bedoelde termijn 

doeltreffende corrigerende maatregelen 

neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 

alle passende voorlopige maatregelen om 

het op hun nationale markten aanbieden 

van het product te verbieden of te beperken 

of het product op die markt uit de handel te 

nemen. De markttoezichtautoriteiten 

brengen de Commissie en de andere 

lidstaten onverwijld van deze maatregelen 

op de hoogte. 
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Amendement  145 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 5 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in lid 4 bedoelde informatie 

omvat alle bekende informatie, met name 

de gegevens die nodig zijn om het niet-

conforme product te identificeren en om de 

oorsprong van het product, de aard van de 

vermeende niet-conformiteit en van het 

risico, en de aard en de duur van de 

nationale maatregelen vast te stellen, 

evenals de argumenten die door de 

desbetreffende marktdeelnemer worden 

aangevoerd. De markttoezichtautoriteiten 

vermelden met name of de niet-

conformiteit aan een van de volgende 

oorzaken te wijten is: 

5. De in lid 4 bedoelde informatie 

omvat alle bekende informatie, met name 

de gegevens die nodig zijn om het niet-

conforme product te identificeren en om de 

oorsprong van het product, de aard van de 

vermeende niet-conformiteit en de aard en 

de duur van de nationale maatregelen vast 

te stellen, evenals de argumenten die door 

de desbetreffende marktdeelnemer worden 

aangevoerd. De markttoezichtautoriteiten 

vermelden met name of de niet-

conformiteit aan een van de volgende 

oorzaken te wijten is: 

 

Amendement  146 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het feit dat het product niet voldoet 

aan bepaalde eisen zoals bedoeld in artikel 

3 van deze richtlijn; of 

a) het feit dat het product niet voldoet 

aan de eisen zoals bedoeld in artikel 3 van 

deze richtlijn; of 

 

Amendement  147 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 8  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 

aanzien van het betrokken product 

onverwijld passende beperkende 

maatregelen worden genomen, zoals het uit 

de handel nemen van dit product. 

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 

aanzien van het betrokken product 

onverwijld passende en evenredige 

beperkende maatregelen worden genomen, 

zoals het uit de handel nemen van dit 
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product. 

 

Amendement  148 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als na voltooiing van de procedure in 

artikel 19, leden 3 en 4, bezwaren tegen 

een maatregel van een lidstaat worden 

ingebracht of de Commissie van mening is 

dat een nationale maatregel in strijd is met 

de wetgeving van de Unie, treedt de 

Commissie onverwijld in overleg met de 

lidstaten en de betrokken 

marktdeelnemer(s) en voert zij een 

evaluatie van de nationale maatregel uit. 

Aan de hand van die evaluatie besluit de 

Commissie of de nationale maatregel al 

dan niet gerechtvaardigd is. 

Als na voltooiing van de procedure in 

artikel 19, leden 3 en 4, bezwaren tegen 

een maatregel van een lidstaat worden 

ingebracht of de Commissie redelijke 

aanwijzingen heeft dat een nationale 

maatregel in strijd is met de wetgeving van 

de Unie, treedt de Commissie onverwijld in 

overleg met de lidstaten en de betrokken 

marktdeelnemer(s) en voert zij een 

evaluatie van de nationale maatregel uit. 

Aan de hand van die evaluatie besluit de 

Commissie of de nationale maatregel al 

dan niet gerechtvaardigd is. 

 

Amendement  149 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 20 bis 

 Werkgroep 

 1. De Commissie richt een werkgroep 

op.   

 Deze werkgroep bestaat uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

markttoezichtautoriteiten en de 

belanghebbenden, inclusief personen met 

een handicap en hun 

belangenorganisaties.  

 2. De werkgroep voert de volgende 

taken uit: 

 a) bevorderen van de uitwisseling van 

informatie en goede praktijken tussen de 
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markttoezichtautoriteiten;  

 b) zorgen voor coherentie bij de 

toepassing van de in artikel 3 bepaalde 

toegankelijkheidseisen; 

 c) uitbrengen van een advies over 

uitzonderingen op de in artikel 3 bepaalde 

toegankelijkheidseisen, in gevallen waar 

dit nodig wordt geacht na ontvangst van 

het verzoek van de Commissie.  

 

Amendement  150 

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 

lucht, spoor, bus en boot reizen, met 

inbegrip van de intermodale aspecten 

ervan; 

 

Amendement  151 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) bij het vastleggen van de 

toegankelijkheidseisen in verband met 

sociale en kwaliteitscriteria die door 

bevoegde autoriteiten bij 

aanbestedingsprocedures voor openbare 

vervoersdiensten per spoor en over de weg 

worden vastgesteld krachtens 

Verordening (EG) nr. 1370/2007; 

Schrappen 

 

Amendement  152 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij met het oog op de 

doelstellingen van dat artikel geen 

onevenredige last voor de bevoegde 

autoriteiten opleveren. 

1. De in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij met het oog op de 

doelstellingen van dat artikel geen 

onevenredige last opleveren voor de 

bevoegde autoriteiten of de exploitanten, 

als andere overeenkomstsluitende partij. 

 

Amendement  153 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen een onevenredige 

last oplevert, wordt uitgevoerd door de 

betrokken bevoegde autoriteiten. 

3. De initiële beoordeling van de mate 

waarin naleving van de in artikel 21 

bedoelde toegankelijkheidseisen een 

onevenredige last oplevert, wordt 

uitgevoerd door de betrokken bevoegde 

autoriteiten.  

 

Amendement  154 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie stelt gedelegeerde 

handelingen vast overeenkomstig artikel 

23 bis tot aanvulling van lid 2 van dit 

artikel door nader de specifieke criteria te 

specificeren waarmee voor alle producten 

en diensten die onder deze richtlijn vallen, 

rekening moet worden gehouden bij de 

beoordeling van de vraag of de last als 

onevenredig moet worden beschouwd, 

zonder deze criteria te wijzigen.  

 De Commissie stelt de eerste gedelegeerde 

handeling voor alle producten en diensten 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, uiterlijk [één jaar na de 
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inwerkingtreding van deze richtlijn] vast. 

 

Amendement  155 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de bevoegde autoriteit voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik heeft gemaakt van de in de leden 1, 

2 en 3 voorziene uitzondering, stelt zij de 

Commissie daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekt zij eveneens de in lid 2 bedoelde 

beoordeling. 

4. Als de bevoegde autoriteit voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik heeft gemaakt van de in de leden 1, 

2 en 3 voorziene uitzondering, stelt zij de 

Commissie daarvan in kennis. De in lid 2 

bedoelde beoordeling wordt de Commissie 

op haar verzoek verstrekt. 

 

Amendement  156 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Indien de Commissie reden heeft 

om te twijfelen aan de beslissing van de 

betrokken bevoegde autoriteit, kan zij de 

in artikel 19 bis bedoelde werkgroep 

verzoeken de in lid 2 bedoelde beoordeling 

te controleren en advies uit te brengen. 

 

Amendement  157 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast voor de 

vastlegging van een model van 

kennisgeving voor de toepassing van lid 4 

van dit artikel. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 1 

bis, bedoelde raadplegingsprocedure. De 
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Commissie stelt de eerste 

uitvoeringshandeling uiterlijk [twee jaar 

na de datum van inwerkingtreding van 

deze richtlijn] vast. 

 

Amendement  158 

Voorstel voor een richtlijn 

Hoofdstuk VII – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN EN 

SLOTBEPALINGEN 
GEDELEGEERDE HANDELINGEN, 

UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN EN 

SLOTBEPALINGEN 

 

Amendement  159 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1.  De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2.  De in artikel 10, lid 2 bis, artikel 

12, lid 5 bis, en artikel 22, lid 3 bis, 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van ... [de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn]. 

 3. Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in artikel 10, lid 2 bis, artikel 

12, lid 5 bis, en artikel 22, lid 3 bis, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Dit besluit treedt 

in werking op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
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van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4.  Vóór de vaststelling van een 

gedelegeerde handeling raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord van 

13 april 2016 over beter wetgeven. 

 5.  Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 

doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

 6.  Een overeenkomstig artikel 10, lid 

2 bis, artikel 12, lid 5 bis, en artikel 22, lid 

3 bis, vastgestelde gedelegeerde handeling 

treedt alleen in werking indien het 

Europees Parlement of de Raad binnen 

een termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad 

daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als 

de Raad voor het verstrijken van die 

termijn de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement 

of de Raad met twee maanden verlengd. 

 

Amendement  160 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, is artikel 4 van Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 

Amendement  161 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde middelen 

omvatten: 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

 

Amendement  162 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bepalingen waarbij een consument 

zich krachtens nationaal recht tot de rechter 

of de bevoegde administratieve instanties 

kan wenden om te bewerkstelligen dat de 

nationale voorschriften waarin deze 

richtlijn is omgezet, worden nageleefd; 

a) de mogelijkheid voor de 

consument die rechtstreeks door de niet-

conformiteit van een product of een dienst 

wordt getroffen, zich krachtens nationaal 

recht tot de rechter of de bevoegde 

administratieve instanties te wenden om te 

bewerkstelligen dat de nationale 

voorschriften waarin deze richtlijn is 

omgezet, worden nageleefd. 

 

Amendement  163 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bepalingen waarbij 

overheidsorganen of particuliere 

verenigingen, organisaties of andere 

juridische entiteiten die er een rechtmatig 

belang bij hebben dat de bepalingen van 

deze richtlijn worden nageleefd, zich 

krachtens nationaal recht namens de 

consumenten tot de rechter of de bevoegde 

administratieve instanties kunnen wenden 

om te bewerkstelligen dat de nationale 

voorschriften waarin deze richtlijn is 

omgezet, worden nageleefd. 

b) de mogelijkheid voor 

overheidsorganen of particuliere 

verenigingen, organisaties of andere 

juridische entiteiten die er een rechtmatig 

belang bij hebben dat de bepalingen van 

deze richtlijn worden nageleefd, zich 

krachtens nationaal recht namens de 

consumenten tot de rechter of de bevoegde 

administratieve instanties te wenden om te 

bewerkstelligen dat de nationale 

voorschriften waarin deze richtlijn is 

omgezet, worden nageleefd. Dit 

rechtmatige belang kan de 

vertegenwoordiging zijn van consumenten 

die rechtstreeks door de niet-conformiteit 
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van een product of een dienst worden 

getroffen; 

 

Amendement  164 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de mogelijkheid voor de 

consument die rechtstreeks door de niet-

conformiteit van een product of een dienst 

wordt getroffen, om gebruik te maken van 

een klachtenmechanisme.  Dit 

mechanisme kan worden beheerd door 

een bestaande instantie, bijvoorbeeld de 

nationale ombudsman. 

 

Amendement  165 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, 

vóór een procedure wordt ingesteld voor 

de rechter of de bevoegde administratieve 

instanties, overeenkomstig lid 1, punten a) 

en b), alternatieve mechanismen voor 

geschillenbeslechting voorhanden zijn om 

een veronderstelde niet-conformiteit met 

deze richtlijn die gemeld is door middel 

van een klachtenmechanisme als bedoeld 

in lid 1, onder b bis), op te lossen. 

 

Amendement  166 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Dit artikel is niet van toepassing 

op overeenkomsten die vallen onder 
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Richtlijn 2014/24/EU of Richtlijn 

2014/25/EU. 

 

Amendement  167 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn. 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn, maar mogen niet dienen 

als alternatief voor marktdeelnemers om 

de verplichting na te komen hun 

producten en diensten toegankelijk te 

maken. 

 

Amendement  168 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij de sancties moet rekening 

worden gehouden met de mate van niet-

naleving, die mede gebaseerd is op het 

aantal desbetreffende niet-conforme 

producten of diensten en op het aantal 

getroffen personen. 

4. Bij de sancties moet rekening 

worden gehouden met de mate van niet-

naleving, die mede gebaseerd is op de 

ernst en het aantal desbetreffende niet-

conforme producten of diensten en op het 

aantal getroffen personen. 

 

Amendement  169 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[… insert date - six years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

2. Zij passen deze bepalingen toe 

vanaf ... [vijf jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

richtsnoeren vast. 
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Amendement  170 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 

2 ter van dit artikel, voorzien de lidstaten 

in een overgangsperiode voor een periode 

van vijf jaar na ... [zes jaar na de datum 

van inwerkingtreding van deze richtlijn] 

waarin dienstverleners hun diensten 

mogen blijven leveren met gebruikmaking 

van de producten waar zij voorafgaand 

aan deze datum rechtmatig gebruik van 

hebben gemaakt bij het leveren van 

vergelijkbare diensten. 

 

Amendement  171 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Lidstaten kunnen bepalen dat 

zelfbedieningsterminals waar 

dienstverleners rechtmatig gebruik van 

hebben gemaakt bij het leveren van 

diensten vóór ... [zes jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn], 

gebruikt mogen blijven worden bij het 

leveren van vergelijkbare diensten tot het 

eind van hun economische levensduur. 

 

Amendement  172 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 5  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Lidstaten die gebruikmaken van de 

in artikel 3, lid 10, geboden mogelijkheid, 

delen de Commissie de tekst van de 

belangrijkste bepalingen van intern recht 

5. Indien passend delen de lidstaten 

de Commissie de tekst van de belangrijkste 

bepalingen van intern recht mee die zij ter 

wille van artikel 3, lid 10, vaststellen en 
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mee die zij vaststellen om dat doel te 

verwezenlijken en brengen aan de 

Commissie verslag uit over de voortgang 

bij de uitvoering ervan. 

brengen aan de Commissie verslag uit over 

de voortgang bij de uitvoering ervan. 

 

Amendement  173 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – alinea 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk […insert date - five years after 

the application of this Directive], en 

vervolgens om de vijf jaar, legt de 

Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's een 

verslag voor over de toepassing van deze 

richtlijn. 

-1. Uiterlijk op ... [drie jaar na de datum 

van de toepassing van deze richtlijn], en 

vervolgens om de vijf jaar, legt de 

Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's een 

verslag voor over de toepassing van deze 

richtlijn. 

Amendement  174 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In het verslag wordt, uit het 

oogpunt van de sociale, economische en 

technologische ontwikkelingen, onder 

meer aandacht besteed aan de 

ontwikkelingen op het gebied van de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

en de effecten op marktdeelnemers en 

personen met een handicap, waarbij 

eventuele mogelijkheden voor 

lastenverlichting worden aangewezen, om 

te kunnen bepalen in hoeverre een 

herziening van deze richtlijn noodzakelijk 

is. 

1. In deze verslagen wordt op basis 

van de overeenkomstig artikel 12, lid 6, en 

artikel 22, lid 4, ontvangen 

kennisgevingen beoordeeld of de 

doelstellingen van deze richtlijn zijn 

verwezenlijkt, met name wat de 

verbetering betreft van het vrije verkeer 

van toegankelijke producten en diensten. 

Bovendien wordt in deze verslagen, 

rekening houdend met de sociale, 

economische en technologische 

ontwikkelingen, aandacht besteed aan de 

ontwikkeling op het gebied van de 

toegankelijkheid van producten en 

diensten, de noodzaak nieuwe producten 

en diensten in het toepassingsgebied van 

deze richtlijn op te nemen of bepaalde 

producten of diensten uit het 

toepassingsgebied van deze richtlijn uit te 

sluiten, alsmede de effecten op 
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marktdeelnemers en personen met een 

handicap, waarbij eventuele mogelijkheden 

voor lastenverlichting worden aangewezen, 

om te kunnen bepalen in hoeverre een 

herziening van deze richtlijn noodzakelijk 

is. 

 

Amendement  175 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten verstrekken de 

Commissie tijdig alle informatie die de 

Commissie voor het opstellen van dit 

verslag nodig heeft. 

2. De lidstaten verstrekken de 

Commissie tijdig alle informatie die de 

Commissie voor het opstellen van deze 

verslagen nodig heeft. 

 

Amendement  176 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 3  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het verslag van de Commissie 

houdt rekening met de standpunten van de 

economisch belanghebbenden en van 

betrokken niet-gouvernementele 

organisaties, waaronder organisaties van 

personen met een handicap en organisaties 

die ouderen vertegenwoordigen. 

3. Het verslag van de Commissie 

houdt rekening met de standpunten van de 

economisch belanghebbenden en van 

betrokken niet-gouvernementele 

organisaties, waaronder organisaties van 

personen met een handicap. 

 

Amendement  177 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – deel A (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 A.  Besturingssystemen 

 1.  Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 
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mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in deel C 

vastgestelde functioneleprestatie-eisen en 

omvat zij: 

 a)  informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de betreffende dienst; en  

 b)  elektronische informatie, inclusief 

de websites die nodig zijn voor het leveren 

van de dienst in kwestie. 

 

Amendement  178 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – deel B (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 B.  Computerapparatuur voor 

algemeen gebruik en erin vervatte 

besturingssystemen 

 

 

Amendement  179 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in deel C 

vastgestelde functioneleprestatie-eisen. 

 Bij het ontwerp en de productie van 

producten wordt gezorgd voor 

toegankelijkheid, inclusief met betrekking 

tot de volgende elementen: 

a)  de informatie over het gebruik van a)  de informatie over het gebruik van 
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het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 

waarschuwingen), die  begrijpelijk en goed 

zichtbaar is, om een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen. 

Deze informatie wordt ook in 

toegankelijke digitale formaten 

beschikbaar gesteld; 

i)  via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii)  begrijpelijk is;  

iii)  goed zichtbaar is;   

iv)  groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

 

b)  de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b)  de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen), om een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen. 

Deze informatie wordt ook in 

toegankelijke digitale formaten verstrekt 

en de gebruikers worden ermee in kennis 

gesteld van het feit dat het product in 

kwestie toegankelijkheidsfuncties omvat 

en compatibel is met bepaalde 

hulptechnologieën;  

c)  de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c)  de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, ongeacht of 

zij afzonderlijk of geïntegreerd in het 

product worden verstrekt.  Deze 

aanwijzingen worden ook in toegankelijke 

digitale formaten verstrekt, de 

toegankelijkheidskenmerken van het 

product in kwestie worden erin vermeld, 

er wordt in uitgelegd hoe deze gebruikt 

moeten worden en er wordt in aangegeven 

dat het product compatibel is met 

bepaalde hulptechnologieën;  

i)  de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 
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aangeboden; en 

ii)  de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

 

d)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  

e)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een handicap; 

f)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f)  de interface om het product te 

combineren met hulpmiddelen en -

technologieën, als deze er voor het 

gebruik van het product toe doen. 

 

Amendement  180 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[.....] Schrappen 

 

Amendement  181 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – deel C (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 C.  Functioneleprestatie-eisen 

 Om het ontwerp en de gebruikersinterface 

ervan toegankelijk te maken, zijn 

producten en diensten, indien van 

toepassing, als volgt ontworpen: 

 a) gebruik zonder zicht: 

 wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

minstens één bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 
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 b) gebruik met beperkt zicht: 

 wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

minstens één bedieningswijze die 

gebruikers in staat stelt het product te 

gebruiken met beperkt zicht; dit kan 

bijvoorbeeld worden gerealiseerd door 

middel van kenmerken in verband met 

flexibel contrast en flexibele helderheid, 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit, flexibele 

methoden om het onderscheid tussen 

visuele voor- en achtergrondelementen te 

controleren en flexibele controle over het 

vereiste gezichtsveld; 

 c) gebruik zonder waarneming van 

kleur: 

 wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt deze 

minstens één bedieningswijze die geen 

waarneming van kleur vereist; 

 d) gebruik zonder gehoor: 

 wanneer het product auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

minstens één bedieningswijze die geen 

gehoor vereist; 

 e) gebruik met beperkt gehoor: 

 wanneer het product auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt deze 

minstens één bedieningswijze met 

versterkte audiokenmerken; dit kan 

bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de 

mogelijkheid voor gebruikers om de 

geluidssterkte aan te passen en flexibele 

methoden om het onderscheid tussen 

voorgrond- en achtergrondgeluid te 

controleren met spraak en achtergrond 

die beschikbaar zijn als afzonderlijke 

audiostromen; 

 f) gebruik zonder 

spreekvaardigheden: 

 wanneer het product gesproken input van 

gebruikers vereist, biedt deze minstens één 

bedieningswijze die niet vereist dat 

gebruikers gesproken output produceren; 
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gesproken output omvat alle met de mond 

geproduceerde geluiden zoals spraak, 

fluit- of klikgeluiden; 

 g) gebruik met beperkte handgreep of 

kracht: 

 wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het minstens 

één bedieningswijze die gebruikers in 

staat stelt het te gebruiken door middel 

van alternatieve acties die geen besturing 

en bediening met fijne motoriek, 

handgreep of gelijktijdige bediening van 

meer dan één besturingselement vereisen;  

 h) gebruik met beperkte reikwijdte: 

 wanneer de producten vrijstaand of 

geïnstalleerd zijn, zijn de 

bedieningselementen binnen het bereik 

van alle gebruikers; 

 i) beperking van het risico op het 

ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 

een minimum: 

 wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, worden 

bedieningswijzen vermeden waarvan 

bekend is dat zij lichtgevoelige aanvallen 

veroorzaken; 

 j) gebruik met beperkt cognitief 

vermogen: 

 het product biedt minstens één 

bedieningswijze met kenmerken die deze 

eenvoudiger en gebruiksvriendelijker 

maken; 

 k) privacy: 

 wanneer het product kenmerken opneemt 

ten behoeve van de toegankelijkheid, biedt 

deze minstens één bedieningswijze die de 

privacy van gebruikers waarborgt bij het 

gebruik van deze productkenmerken ten 

behoeve van de toegankelijkheid. 

 

Amendement  182 
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Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – deel D (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 D. Ondersteunende diensten  

 Ondersteunende diensten, indien 

beschikbaar, verstrekken informatie over 

de toegankelijkheid van het product en de 

compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor personen 

met een handicap. 

 

Amendement  183 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling II – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, incheckautomaten 

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, incheckautomaten en 

betaalterminals 

 

Amendement  184 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling II – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt:  

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen. In verband hiermee vereisen 

producten niet dat een 

toegankelijkheidskenmerk wordt 

ingeschakeld om de gebruiker die het 

kenmerk nodig heeft, in staat te stellen het 

te gebruiken. 
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 Bij het ontwerp en de productie van 

producten wordt gezorgd voor 

toegankelijkheid, inclusief met betrekking 

tot de volgende elementen: 

a)  de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 

waarschuwingen), die  

i)  via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii)  begrijpelijk is;  

iii)  goed zichtbaar is;   

iv)  groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

 

b)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

b)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  

c)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

c)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een handicap; 

dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd 

door het gebruik mogelijk te maken van 

een persoonlijke hoofdtelefoon, wanneer 

een tijdgebonden respons vereist is, door 

de gebruiker te waarschuwen via meer 

dan één zintuiglijk kanaal, door de 

mogelijkheid te bieden de toegestane 

responstijd te verlengen en door 

voldoende contrast te bieden en voorzien 

te zijn van sleutels en bedieningen die te 

onderscheiden zijn via tast; 

d)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  185 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling II – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[....] Schrappen 
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Amendement  186 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling III – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten  

Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur voor consumenten 

 

Amendement  187 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling II – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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:  

1.  Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a)  de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt B 

over "Gerelateerde eindapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voor 

gebruik door consumenten"; 

a)  de producten die de dienstverleners 

bij de dienstverlening in kwestie 

gebruiken, in overeenstemming met de 

regels van deel B van deze afdeling; 

b)  op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

b)  informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en functies 

van de dienst in kwestie; 

i)  de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii)  er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

 

iii)  de elektronische informatie, b bis)  elektronische informatie, inclusief 
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inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c);  

de bijbehorende onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor de dienstverlening in 

kwestie. 

c)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 c bis) apps voor mobiele apparaten;  

d)  toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

d)  informatie om het gebruik in 

aanvulling op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

e)  in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking.  

e)  functies, werkwijzen, beleid, 

procedures en veranderingen in de 

uitvoering van de dienst die gericht zijn op 

de behoeften van mensen met een 

handicap en zorgen voor 

interoperabiliteit; dit kan bijvoorbeeld 

worden gerealiseerd door het 

ondersteunen van spraak-, video- en Real 

Time Text-communicatie, afzonderlijk of 

in een combinatie (totale conversatie), 

tussen twee gebruikers of tussen een 

gebruiker en een noodhulpdienst. 

 

Amendement  188 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling III – deel B –titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Gerelateerde eindapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voor 

gebruik door consumenten: 

B. Gerelateerde eindapparatuur voor 

gebruik door consumenten: 
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Amendement  189 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling III – deel B – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt:  

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen en omvat het ontwerp en de 

productie het volgende: 

a)  de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a)  de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 

waarschuwingen);  

i)  via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii)  begrijpelijk is;  

iii)  goed zichtbaar is;   

iv)  groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

 

b)  de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b)  de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

c)  de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c)  de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product; 

i)  de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

 

ii)  de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  
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d)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  

e)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een handicap 

en die zorgen voor interoperabiliteit; dit 

kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd 

door het ondersteunen van hifi-audio, een 

videoresolutie die communicatie mogelijk 

maakt door middel van gebarentaal, 

realtimetekst, afzonderlijk of in 

combinatie met spraak en 

videocommunicatie, of door te zorgen 

voor een effectieve draadloze koppeling 

met hoortechnologieën; 

f)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  190 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling III – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[....] Schrappen 

 

Amendement  191 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Audiovisuele mediadiensten en de 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties 

Websites en onlinetoepassingen van 

audiovisuele mediadiensten en de 

gerelateerde consumentenapparatuur  

 

Amendement  192 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – deel A –titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

A. Diensten: A. Websites en onlinetoepassingen 

 

Amendement  193 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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:  

1. Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a)  de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt 

B over "Gerelateerde eindapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voor 

gebruik door consumenten"; 

a)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

b)  op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken 

en functies van de dienst: 

b) toepassingen voor mobiele 

apparaten; 

i)  de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii)  er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  
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iii)  de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c);  

 

c)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

  

d)  toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

 

e)  in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures 

en veranderingen te integreren die gericht 

zijn op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking.  

 

 

Amendement  194 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – deel B –titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Gerelateerde 

consumentenapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties: 

B. Gerelateerde 

consumentenapparatuur: 

 

Amendement  195 
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Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – deel B – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen en omvat het ontwerp en de 

productie het volgende: 

a)  de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a)  de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 

waarschuwingen); 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii)  begrijpelijk is;  

iii)  goed zichtbaar is;   

iv)  groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

 

b)  de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b)  de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

c)  de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c)  de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product; 

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

 

ii)  de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

 

d)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d)  de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  
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e)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e)  de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

handicap;dit kan bijvoorbeeld worden 

gerealiseerd door de mogelijkheid te 

ondersteunen om toegangsdiensten als 

ondertiteling voor doven en 

slechthorenden, audiodescriptie, 

gesproken ondertiteling en vertolking in 

gebarentaal te selecteren, te 

personaliseren en te activeren, door een 

effectieve draadloze koppeling met 

hoortechnologieën mogelijk te maken of 

door de gebruiker gebruikersbesturing om 

toegangsdiensten voor audiovisuele 

diensten te starten op hetzelfde niveau 

aan te bieden als de primaire 

mediabesturing; 

f)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  196 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – deel B – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[....] Schrappen 

 

Amendement  197 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water; websites 

die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt; 

diensten voor mobiele apparaten, slimme 

kaartsystemen en realtime-informatie; 

zelfbedieningsterminals, kaartautomaten en 

incheckautomaten die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt; 

diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water; websites 

die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt; 

diensten voor mobiele apparaten, slimme 

kaartsystemen en realtime-informatie; 

Zelfbedieningsterminals, inclusief 

betaalterminals, kaartautomaten en 

incheckautomaten die voor de levering van 
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personenvervoerdiensten worden gebruikt: 

 

Amendement  198 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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:  

1. Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a)  op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

a)  informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en functies 

van de betreffende dienst; 

i)  de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii)  er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

 

iii)  de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b);  

a bis)  elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor de dienstverlening in 

kwestie, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

b)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

b)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 
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internationaal beschikbaar zijn; internationaal beschikbaar zijn; 

c)  in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking.  

c)  functies, werkwijzen, beleid, 

procedures en veranderingen in de 

uitvoering van de dienst die gericht zijn op 

de behoeften van mensen met een 

handicap; dit kan bijvoorbeeld worden 

gerealiseerd door het aanbieden van 

slimme kaartsystemen (elektronische 

reservering, boeken van tickets enz.), 

realtime-informatie voor reizigers 

(dienstregelingen, informatie over 

verkeersstoringen, verbindingsdiensten, 

aansluiting op andere vervoermiddelen 

enz.) en aanvullende dienstinformatie 

(bijvoorbeeld stationspersoneel, liften die 

buiten werking zijn of diensten die 

tijdelijk niet beschikbaar zijn); 

 c bis) diensten voor mobiele apparaten, 

slimme kaartsystemen en realtime-

informatie. 

 

Amendement  199 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel B 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B.  Websites die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden 

gebruikt: 

Schrappen 

a)  websites 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 op zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn.   
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Amendement  200 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel C 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

C.  diensten voor mobiele apparaten, 

slimme kaartsystemen en realtime-

informatie; 

Schrappen  

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)  de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven;  

 

ii)  er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

 

iii)  de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b);  

 

b)  websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 
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Amendement  201 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

D. zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt; 

D. Zelfbedieningsterminals, inclusief 

betaalterminals, kaartautomaten en 

incheckautomaten die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt: 

 

Amendement  202 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt:  

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen en omvat het ontwerp en de 

productie het volgende: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 

waarschuwingen); 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii) begrijpelijk is;  

iii) goed zichtbaar is;   

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 
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functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

behoeften van personen met een handicap; 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  203 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[....] Schrappen 

 

Amendement  204 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bankdiensten; websites die voor de 

levering van bankdiensten worden 

gebruikt; bankdiensten voor mobiele 

apparaten; zelfbedieningsterminals, 

waaronder geldautomaten die voor het 

verlenen van bankdiensten worden 

gebruikt  

Bankdiensten voor consumenten; websites 

die voor de levering van bankdiensten 

worden gebruikt; bankdiensten voor 

mobiele apparaten; 

zelfbedieningsterminals, waaronder 

betaalterminals en geldautomaten die voor 

het verlenen van bankdiensten worden 

gebruikt 

 

Amendement  205 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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:  

1. Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a) de toegankelijkheid te waarborgen a) de producten die de dienstverleners 
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van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt 

D; 

bij de dienstverlening in kwestie 

gebruiken, in overeenstemming met de 

regels van deel D van deze afdeling; 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

b) informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst; 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c);  

b bis) elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende websites en 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening in kwestie. Bedoeld 

kunnen bijvoorbeeld elektronische 

identificatie-, beveiligings- en 

betalingsmethoden zijn die nodig zijn voor 

het leveren van de dienst; 

c) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

d) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking.  

d) functies, werkwijzen, beleid, 

procedures en veranderingen in de 

uitvoering van de dienst die gericht zijn op 

de behoeften van mensen met een 

handicap; 

 d bis) bankdiensten voor mobiele 

apparaten. 
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Amendement  206 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – deel B 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. websites die voor de levering van 

bankdiensten worden gebruikt; 

Schrappen 

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) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn;  

 

 

Amendement  207 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – deel C 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

C. Bankdiensten voor mobiele 

apparaten: 

Schrappen  

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: 
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i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven;  

 

ii)er worden alternatieven geboden voor 

niet-tekstuele content; 

 

iii) de elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt b);  

 

b) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn;  

 

 

Amendement  208 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – deel D – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

D.  Zelfbedieningsterminals, inclusief 

geldautomaten waarop bankdiensten 

worden verleend: 

D.  Zelfbedieningsterminals, inclusief 

betaalterminals, geldautomaten waarop 

bankdiensten aan consumenten worden 

verleend: 

 

Amendement  209 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – deel D – punt 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Ontwerp en productie: 1.  Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een handicap 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie voldaan aan 

de in afdeling I, deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat het 

ontwerp en de productie het volgende: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 

waarschuwingen); 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii) begrijpelijk is;  

iii) goed zichtbaar is;  

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een handicap; 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  210 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VI – deel D – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[....] Schrappen 
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Amendement  211 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VII – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

elektronische boeken; Elektronische boeken en bijbehorende 

apparatuur 

 

Amendement  212 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VII – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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:  

1. Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt B 

"Producten"; 

a) de producten die de dienstverleners 

bij de dienstverlening in kwestie 

gebruiken, in overeenstemming met de 

regels van deel B van deze afdeling; 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

b) informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en functies 

van de dienst; 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

b bis) elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen en de 

e-reader die nodig zijn voor de 

dienstverlening in kwestie; 
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overeenstemming met punt c);  

c) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) websites en toepassingen voor 

mobiele apparaten 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking.  

e) functies, werkwijzen, beleid, 

procedures en veranderingen in de 

uitvoering van de dienst die gericht zijn op 

de behoeften van mensen met een 

handicap. 

 

Amendement  213 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VII – deel B 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Producten: B. Producten 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt:  

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap of leeftijdsgerelateerde 

beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen, voldoen het ontwerp en de 

productie aan de in afdeling I, deel C, 

vastgestelde functioneleprestatie-eisen en 

strekken zij zich uit tot: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies en 
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waarschuwingen), die: waarschuwingen); 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden;  

 

ii) begrijpelijk is;  

iii) goed zichtbaar is;  

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product;  

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer);  

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op 

de behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e) de werking van het product; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  214 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VII – deel B – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 
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Amendement  215 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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:  

1. Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

a) informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en functies 

van de dienst in kwestie; 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b);  

a bis) elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor de dienstverlening in 

kwestie, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); bedoeld 

kunnen bijvoorbeeld elektronische 

identificatie-, beveiligings- en 

betalingsmethoden zijn die nodig zijn voor 

het leveren van de dienst; 

b) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

b) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 
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met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  216 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een handicap 

of leeftijdsgerelateerde beperkingen zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoen het 

ontwerp en de productie aan de in afdeling 

I, deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en strekken zij 

zich uit tot: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen); 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

 

ii) begrijpelijk is;  

iii) goed zichtbaar is;  

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product; 

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 
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aangeboden; en 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content; 

 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer); 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een handicap; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

 

Amendement  217 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  218 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX – deel B – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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: 

1. Om het redelijkerwijs te 

verwachten gebruik van de diensten door 

personen met een handicap zoveel 

mogelijk te bevorderen, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, deel 

C, vastgestelde functioneleprestatie-eisen 

en omvat zij: 

a) de gebouwde omgeving waar de 

dienst wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 

maken overeenkomstig deel C, 

onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van het 

nationale artistieke, historische of 

a) de gebouwde omgeving waar de 

dienst wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, overeenkomstig 

deel C, onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van het 

nationale artistieke, historische of 
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archeologische erfgoed; archeologische erfgoed; 

b) de voorzieningen, inclusief de 

voertuigen, vaartuigen en apparatuur die 

nodig zijn voor de levering van de 

diensten, als volgt toegankelijk te maken: 

b) de voorzieningen, inclusief de 

voertuigen, vaartuigen en apparatuur die 

nodig zijn voor de levering van de 

diensten, als volgt: 

i) het ontwerp van de gebouwde 

ruimte ervan voldoet aan de eisen van deel 

C met betrekking tot het instappen, 

uitstappen, vervoer en gebruik; 

i) het ontwerp van de gebouwde 

ruimte ervan voldoet aan de eisen van deel 

C met betrekking tot het instappen, 

uitstappen, vervoer en gebruik; 

ii) de informatie is op verschillende 

manieren en via meer dan één zintuiglijk 

kanaal beschikbaar; 

 

iii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele visuele content; 

 

c) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die bij de dienstverlening 

worden gebruikt, in overeenstemming met 

de regels van deel A; 

c) de producten die bij de 

dienstverlening worden gebruikt, in 

overeenstemming met de regels van deel 

A; 

d) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

d) informatie over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken en functies 

van de dienst; 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt e); 

 

e) websites 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 zo'n 

e) websites en mobiele apparaten 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; 
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manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

en wel op zo'n manier dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

f) informatie om het gebruik in 

aanvulling op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

g) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

g) functies, werkwijzen, beleid, 

procedures en veranderingen in de 

uitvoering van de dienst die gericht zijn op 

de behoeften van mensen met een 

handicap. 

 

Amendement  219 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel C – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op het te voorziene 

zelfstandige gebruik van de gebouwde 

omgeving heeft de toegankelijkheid voor 

mensen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

onder meer betrekking op de volgende 

aspecten van ruimten die bedoeld zijn voor 

openbare toegang: 

1. Met het oog op het te voorziene 

zelfstandige gebruik van de gebouwde 

omgeving heeft de toegankelijkheid voor 

mensen met een handicap onder meer 

betrekking op de volgende aspecten van 

ruimten die bedoeld zijn voor openbare 

toegang: 

 

Amendement  220 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling X – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op het te voorziene 

zelfstandige gebruik van de gebouwde 

omgeving waar de dienst wordt verleend, 

zoals bedoeld in artikel 3, lid 10, heeft de 

toegankelijkheid voor mensen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap) onder meer 

betrekking op de volgende aspecten van 

Met het oog op het te voorziene 

zelfstandige gebruik van de gebouwde 

omgeving waar de dienst wordt verleend, 

zoals bedoeld in artikel 3, lid 10, heeft de 

toegankelijkheid voor mensen met een 

handicap onder meer betrekking op de 

volgende aspecten van ruimten die bedoeld 
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ruimten die bedoeld zijn voor openbare 

toegang: 

zijn voor openbare toegang: 

 

Amendement  221 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – lid 4 – punt 4.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.1. De fabrikant brengt de in deze 

richtlijn bedoelde CE-markering aan op 

elk afzonderlijk product dat aan de 

toepasselijke eisen van deze richtlijn 

voldoet. 

Schrappen 
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TOELICHTING 

 

Inleidende opmerkingen 

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn, hierna "de richtlijn" genoemd, is bedoeld om de 

werking van de interne markt voor toegankelijke producten en diensten te verbeteren door 

belemmeringen weg te werken die zijn opgeworpen door uiteenlopende wetgeving en om 

nieuwe belemmeringen te voorkomen die wellicht zullen worden opgeworpen door de 

verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap, hierna "het UNCRPD" genoemd. Vaak wordt Uniewetgeving achteraf 

vastgesteld om belemmeringen weg te werken die in de loop der jaren door de lidstaten zijn 

opgeworpen. Deze richtlijn is een voorbeeld van preventieve actie.  

  

Het voorstel van de Commissie biedt een goede basis, maar er zijn toch verschillende 

aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat de richtlijn haar doel bereikt: er moet een 

evenwicht worden gevonden tussen de behoeften van personen met een handicap, het creëren 

van innovatiemogelijkheden voor producten en diensten met daarbij nog de beperking van 

onevenredige kosten voor ondernemingen. De rapporteur is ervan op de hoogte dat deze 

richtlijn reeds werd aangekondigd in de strategie van de Commissie inzake handicaps voor 2010 

en is van mening dat het tijd is om hier werk van te maken.  

Samenhang met de internationale context 

De rapporteur heeft de richtlijn zorgvuldig afgestemd op de internationale context. In het 

voorstel van de Commissie werd het toepassingsgebied van de richtlijn bijvoorbeeld uitgebreid 

naar "personen met een functionele beperking". Aangezien het UNCRPD uitsluitend naar 

personen met een handicap verwijst en het de bedoeling is dat de richtlijn nieuwe 

belemmeringen beperkt die door het UNCRPD worden opgeworpen, heeft de rapporteur dit 

voorstel van de Commissie niet overgenomen. De definitie van personen met een functionele 

beperking valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Commissie werkgelegenheid en sociale 

zaken; daarom is er niet aan geraakt. Ze wordt echter alleen maar gebruikt in een nieuwe 

overweging 

  

waarin wordt toegelicht dat de richtlijn positieve gevolgen zal hebben voor personen met een 

functionele beperking, zoals ouderen of zwangere vrouwen. Het is inderdaad bewezen dat 

betere toegankelijkheid van producten en diensten niet alleen de levenskwaliteit van personen 

met een handicap verbetert, maar ook die van andere mensen.  

Waar mogelijk een sectorspecifieke aanpak 

De rapporteur begrijpt dat voor sommige producten en diensten een horizontale aanpak nodig 

is, maar is van mening dat een sectorspecifieke aanpak waar mogelijk een betere keuze is. 

Daarom heeft de rapporteur nota genomen van het voornemen van de rapporteurs van het 

voorstel voor een richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten om in het toepassingsgebied van 

dat voorstel enkele toegankelijkheidseisen op te nemen. De rapporteur heeft besloten om deze 

diensten en apparatuur in het ontwerpverslag niet uit te sluiten van het toepassingsgebied van 

deze richtlijn. Hij zal echter de voortgang van de onderhandelingen in de Commissie cultuur 

analyseren en ze verwijderen als hij van mening is dat ze voldoende worden behandeld in de 

richtlijn voor audiovisuele mediadiensten.  
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Ook telefoniediensten en gerelateerde apparatuur worden geregeld in de onlangs voorgestelde 

richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De 

rapporteur heeft besloten om deze diensten en apparatuur in het ontwerpverslag niet uit te 

sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn en de definitie ervan niet aan te passen. Als 

deze producten en diensten voldoende worden behandeld in de richtlijn tot vaststelling van het 

Europees wetboek voor elektronische communicatie, zal de rapporteur ook voorstellen om deze 

bepalingen naar die richtlijn te verplaatsen. 

Een samenhangend Europees rechtskader 

In het voorstel van de Commissie werd gesuggereerd om de richtlijn te gebruiken als vangnet 

voor toegankelijkheidseisen waarbij de richtlijn naast de bestaande wet- en regelgeving van 

toepassing zou zijn om ervoor te zorgen dat in heel Europa voor welbepaalde producten en 

diensten dezelfde eisen worden gesteld. De rapporteur is van mening dat deze benadering 

gerechtvaardigd is wanneer de bestaande wetgeving geen uitvoerige informatie geeft over de 

manier waarop toegankelijkheid moet worden bereikt, maar hij steunt deze benadering niet als 

het gaat om sectoren die momenteel nieuwe Europese voorschriften hebben toegepast of 

waarvoor reeds toegankelijkheidseisen bestaan, zoals de vervoersector. De regels daarvoor 

halverwege veranderen is geen voorbeeld van betere regelgeving en kan enorm veel schade 

veroorzaken. 

  

Daarom heeft de rapporteur ervoor gezorgd dat, wanneer voor marktdeelnemers reeds Europese 

wetgeving inzake toegankelijkheid geldt, deze richtlijn daar niet nog eens bovenop komt. De 

rapporteur heeft ook doublures voor marktdeelnemers verwijderd en mogelijke 

tegenstrijdigheden tussen eisen geschrapt. Het is ook belangrijk te verduidelijken dat deze 

richtlijn niets zal veranderen aan de verplichte of vrijwillige aard van de bestaande wetgeving. 

Het is uitsluitend de bedoeling te verduidelijken welke toegankelijkheidseisen er bestaan 

wanneer de wetgeving toegankelijkheidseisen omvat. 

Het nieuwe wetgevingskader aanpassen aan toegankelijkheid 

De rapporteur steunt het besluit van de Commissie om in deze richtlijn het nieuwe 

wetgevingskader te gebruiken.1 Het kader moet echter lichtjes worden aangepast aan de 

richtlijn. Terugroepacties van producten bijvoorbeeld worden doorgaans alleen gevraagd door 

markttoezichtautoriteiten wanneer een product onveilig is voor de consumenten of schadelijk 

is voor het milieu. Geen van beide is een niet-toegankelijk product. Andere corrigerende 

maatregelen en straffen zullen nog altijd van toepassing zijn wanneer een fabrikant de richtlijn 

overtreedt, bijvoorbeeld, als laatste redmiddel, het uit de handel halen van het product indien 

een fabrikant, bijvoorbeeld, ondanks verzoeken van de autoriteit, een niet-toegankelijk product 

in de handel blijft brengen dat binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt. Een niet-

toegankelijk product houdt op zich verder geen risico in. Het voorstel van de Commissie werd 

in die zin aangepast. 

 

                                                 
1
 Het nieuwe wetgevingskader bestaat uit twee verordeningen (Verordening (EG) 764/2008 en Verordening 

(EG) 765/2008) en een besluit (Besluit 768/2008). Het is een pakket maatregelen dat bedoeld is om het 

markttoezicht te verbeteren en de kwaliteit van de conformiteitsbeoordelingen te verhogen. Het verduidelijkt ook 

het gebruik van de CE-markering en creëert een reeks maatregelen die kunnen worden gebruikt in 

productwetgeving. Een belangrijke doelstelling van de Commissie bestaat erin de wetgeving over 

productharmonisatie af te stemmen op de verwijzingsbepalingen vanBesluit 768/2008/EC. Dat is ook wat er in 

de context van deze richtlijn is gedaan.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=nl


 

PE597.391v02-00 122/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

Denk eerst klein  

Micro-ondernemingen zouden zich niet kunnen houden aan de verplichtingen die voortvloeien 

uit deze richtlijn. Volgens het voorstel van de Commissie zou een kleine winkelier of een 

zelfstandige boekhandelaar die een website wil maken om zijn of haar product te verkopen, die 

website volledig toegankelijk moeten maken voor personen met een handicap. De rapporteur is 

van mening dat dit een onevenredige last oplevert. Het gebruik van de afwijkingsclausule in de 

artikelen 12 en 22 zou ook geen oplossing zijn voor deze kleine zelfstandigen, aangezien zij 

dan, op verzoek van de autoriteit, een analyse zouden moeten maken van "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". 

 

We moeten de lasten voor de kleine en middelgrote ondernemingen die uit deze richtlijn 

voortvloeien, zoveel mogelijk beperken. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat zij 

binnen het toepassingsgebied vallen. Daarom wordt voorgesteld hierop een lichtere regeling 

toe te passen. De rapporteur stelt daarom voor de verplichting voor kmo's om de autoriteiten in 

kennis te stellen wanneer ze gebruik willen maken van de artikelen 12 en 22, te schrappen. 

 

Slotopmerkingen 

De rapporteur verleent zijn volledige steun aan de doelstelling van de Commissie om te komen 

tot grotere toegankelijkheid voor personen met een handicap. De springplank van dit voorstel 

is de eengemaakte markt. Door obstakels te verwijderen en toekomstige belemmeringen te 

voorkomen, zal de eengemaakte markt verder versterkt worden ten voordele van alle Europese 

burgers en ondernemingen. De beginselen van betere regelgeving moeten dienen als drijvende 

kracht om Europese wetgeving tot stand te brengen die haar doelstelling dient.  

 

Innovatie is van cruciaal belang om het doel van het voorstel te bereiken. Daarom stelt de 

rapporteur voor om voldoende mogelijkheden te laten voor innovatieve ondernemingen. 

Aangezien dit eerder al succesvol is gebleken, stelt hij voor om de toegankelijkheidseisen niet 

zozeer te baseren op technische specificaties als wel op functionaliteit.  
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6.4.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Rapporteur voor advies: Ádám Kósa 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van bepaalde toegankelijke 

producten en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen en door 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

bepaalde toegankelijke producten en 

diensten weg te nemen. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen en zal de toegankelijkheid en 

het praktische nut van informatie erover 

verbeteren. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven. 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal personen met 

een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap in 

overeenstemming met artikel 1 van het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

de rechten van personen met een handicap 

(UNCRPD, Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities), aanzienlijk 

toenemen. Een omgeving waar producten 

en diensten beter toegankelijk zijn, zorgt 

voor een meer inclusieve samenleving en is 

noodzakelijk om mensen in staat te stellen 

om zelfstandig te blijven leven. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen weerhouden met 

name zelfstandigen, kmo's en micro-

ondernemingen ervan om zakelijke 

activiteiten buiten hun binnenlandse markt 

op te zetten. De nationale of zelfs regionale 

of lokale toegankelijkheidseisen die de 

lidstaten hebben ingesteld, verschillen 

momenteel zowel wat betreft het 

toepassingsgebied als de mate van 

gedetailleerdheid. Door de extra kosten die 

nodig zijn om toegankelijke producten en 

diensten voor elke nationale markt te 

ontwikkelen en in de handel te brengen, 

hebben deze verschillen een negatief effect 

op het concurrentievermogen en de groei. 

(4) De uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen weerhouden met 

name zelfstandigen, kmo's en micro-

ondernemingen ervan om zakelijke 

activiteiten buiten hun binnenlandse markt 

op te zetten. De nationale of zelfs regionale 

of lokale toegankelijkheidseisen die de 

lidstaten hebben ingesteld, verschillen 

momenteel zowel wat betreft het 

toepassingsgebied als de mate van 

gedetailleerdheid. Door de extra kosten die 

nodig zijn om toegankelijke producten en 

diensten voor elke nationale markt te 

ontwikkelen en in de handel te brengen, 

hebben deze verschillen een negatief effect 

op het concurrentievermogen en de 

economische ontwikkeling. Nationale 
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autoriteiten, fabrikanten en 

dienstverleners hebben te maken met 

onzekerheid over de 

toegankelijkheidseisen voor potentieel 

grensoverschrijdende diensten en over het 

geldende beleidskader op het gebied van 

toegankelijkheid. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Recital 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Door de beperkte concurrentie 

tussen leveranciers krijgen de gebruikers 

van toegankelijke producten en diensten te 

maken met hoge prijzen. De uitwisseling 

van ervaringen op nationaal en 

internationaal niveau tussen 

marktdeelnemers die inspelen op 

maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen kan voordelen opleveren, 

maar die worden beperkt door de 

versnippering tussen nationale regelingen. 

(5) Door de beperkte concurrentie 

tussen leveranciers krijgen de gebruikers 

van toegankelijke producten, waaronder in 

het bijzonder hulptechnologieën, en 

diensten te maken met hoge prijzen. De 

uitwisseling van ervaringen op nationaal en 

internationaal niveau tussen 

marktdeelnemers die inspelen op 

maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen kan voordelen opleveren, 

maar die worden beperkt door de 

versnippering tussen nationale regelingen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor de naleving 

(6) Voor een betere werking van de 

interne markt is het daarom nuttig de 

nationale maatregelen op het niveau van de 

Unie op elkaar af te stemmen om de 

versnippering van de markt voor 

toegankelijke producten en diensten te 

verminderen, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

het onbelemmerd verkeer van producten, 

diensten en personen en de mobiliteit van 

personen met een functionele beperking, 

waaronder personen met een handicap, te 



 

PE597.391v02-00 126/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

vergemakkelijken en de marktdeelnemers 

te helpen hun beschikbare middelen aan te 

wenden voor innovatie in plaats van voor 

de naleving van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap om te profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te waarborgen, en naar 

bevordering van de toepassing van artikel 

26 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap en ouderen om te 

profiteren van maatregelen die bedoeld zijn 

om hun zelfstandigheid, hun 

maatschappelijke en beroepsintegratie en 

hun deelname aan het gemeenschapsleven 

te waarborgen, en naar bevordering van de 

toepassing van de artikelen 21, 25 en 26 

van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt. 

Consumenten in de Unie kunnen nog 

steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt, 

zodat de handel wordt bevorderd en de 

werkgelegenheid binnen de Unie wordt 

versterkt. Consumenten in de Unie kunnen 

nog steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 
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zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten. 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

vast te stellen, hetgeen zonder optreden van 

de Unie zou leiden tot nog grotere 

verschillen tussen de nationale bepalingen. 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

en de gebouwde omgeving in verband met 

de levering van goederen en diensten vast 

te stellen, hetgeen zonder optreden van de 

Unie zou leiden tot nog grotere verschillen 

tussen de nationale bepalingen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De Europese strategie inzake 

handicaps 2010-2020 — Een hernieuwd 

engagement voor een onbelemmerd 

Europa33 omvat toegankelijkheid, in 

overeenstemming met het VN-verdrag, als 

een van de acht actieterreinen en is erop 

(15) In overeenstemming met het VN-

verdrag heeft een van de acht 

actieterreinen van de Europese strategie 

inzake handicaps 2010-2020 — Een 

hernieuwd engagement voor een 

onbelemmerd Europa33, betrekking op de 
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gericht de toegankelijkheid van producten 

en diensten te waarborgen. 

toegankelijkheid, die een fundamentele 

voorwaarde vormt voor deelname aan de 

samenleving en erop gericht is 

toegankelijkheid van producten en diensten 

te waarborgen. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010)636. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Alle producten en diensten moeten 

voldoen aan de in artikel 3 vermelde en in 

bijlage I opgenomen 

toegankelijkheidseisen om toegankelijk te 

zijn voor personen met een handicap en 

ouderen. De 

toegankelijkheidsverplichtingen op het 

gebied van elektronische handel zijn ook 

van toepassing op de onlineverkoop van 

diensten die vallen onder artikel 1, lid 2, 

onder a) tot en met e), van deze richtlijn. 

(17) Voor alle producten en diensten 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn moet er een 

toegankelijkheidsverslag beschikbaar zijn 

waarin wordt uiteengezet welke van de in 

artikel 3 vermelde en in bijlage I 

opgenomen toegankelijkheidseisen zijn 

toegepast om het product of de dienst 

toegankelijk te maken voor personen met 

een handicap en ouderen. Het 

toegankelijkheidsverslag is een lijst of 

verklaring van 

toegankelijkheidskenmerken die deel 

uitmaken van de algemene beschrijving 

van het product als vereist in bijlage II en 

van de dienst als vereist in bijlage III. De 

toegankelijkheidsverplichtingen op het 

gebied van elektronische handel zijn ook 

van toepassing op de onlineverkoop van 

diensten die vallen onder artikel 1, lid 2, 

onder a) tot en met e), van deze richtlijn. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De toegankelijkheidseisen moeten 

op zo'n manier worden ingevoerd dat ze 

(18) Het is nodig toegankelijkheidseisen 

in te voeren, die alle personen met een 
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een zo klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten 

opleveren, met name door alleen 
producten en diensten in het 

toepassingsgebied op te nemen die 

grondig zijn geselecteerd. 

functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap, in staat 

stellen ten volle gebruik te maken van de 

onder deze richtlijn vallende producten, 

diensten en infrastructuurvoorzieningen. 

Toegankelijkheidseisen moeten op zo'n 

manier worden ingevoerd dat ze een zo 

klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten 

opleveren. 

 

Amendement  12 

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) Gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen voor de gebouwde 

omgeving zijn belangrijk voor producten 

en essentieel om toegankelijke diensten te 

garanderen en moeten bevorderlijk zijn 

voor het vrije verkeer van de betrokken 

diensten en van personen met een 

handicap. Daarom verplicht deze richtlijn 

de lidstaten tot het ten volle 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. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Bij de identificatie en 

classificatie van de behoeften van 

personen met een handicap waaraan het 

product of de dienst tegemoet wil komen, 

moet het begrip "universeel ontwerp" 

worden gezien in het licht van de 

algemene opmerking nr. 2 (2014) over 
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artikel 9 van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 1 

bis. 

 __________________ 

 1 bis https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/

PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Alle marktdeelnemers die een rol 

vervullen in de toeleverings- en 

distributieketen moeten waarborgen dat zij 

uitsluitend producten op de markt 

aanbieden die aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen. Er moet worden gezorgd voor een 

duidelijke en evenredige verdeling van de 

verplichtingen overeenkomstig de rol van 

alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 

distributieketen. 

(28) Alle marktdeelnemers die een rol 

vervullen in de toeleverings- en 

distributieketen moeten waarborgen dat zij 

uitsluitend producten op de markt 

aanbieden die aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn, 

waaronder de rapportagevereisten, 
voldoen. Er moet worden gezorgd voor een 

duidelijke en evenredige verdeling van de 

verplichtingen overeenkomstig de rol van 

alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 

distributieketen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Deze richtlijn moet het beginsel 

"denk eerst klein" volgen en rekening 

houden met de administratieve lasten voor 

kmo's. De richtlijn moet lichte regels voor 

conformiteitsbeoordeling vaststellen en 

voorzien in vrijwaringsclausules voor 

marktdeelnemers, in plaats van te 

voorzien in algemene uitzonderingen en 

vrijstellingen voor die ondernemingen. Bij 

het vaststellen van de regels voor de 

selectie en uitvoering van de meest 

(37) Deze richtlijn moet verstrekkend 

zijn en ook rekening houden met de 

administratieve lasten en financiële kosten 

voor kmo's. De richtlijn moet precieze en 

doeltreffende regels voor 

conformiteitsbeoordeling vaststellen. 

Uitzonderingen op de regels voor 

conformiteitsbeoordeling moeten 

restrictief in lijn met deze richtlijn worden 

uitgelegd. Bij het vaststellen van de regels 

voor de selectie en uitvoering van de meest 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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geschikte procedures voor 

conformiteitsbeoordeling moet de situatie 

van kmo's in aanmerking worden genomen 

en moeten de verplichtingen voor het 

beoordelen van de conformiteit met de 

toegankelijkheidseisen voldoende beperkt 

blijven om voor kmo's geen onevenredige 

last te vormen. Bovendien moeten de 

markttoezichtautoriteiten hun manier van 

werken afstemmen op de omvang van de 

ondernemingen en de kleine seriële of niet-

seriële aard van de betrokken productie, 

zonder onnodige hindernissen voor kmo's 

te scheppen en zonder de bescherming van 

het algemeen belang in het geding te 

brengen. 

geschikte procedures voor 

conformiteitsbeoordeling moet de situatie 

van kmo's in aanmerking worden genomen 

en moeten de verplichtingen voor het 

beoordelen van de conformiteit met de 

toegankelijkheidseisen voldoende beperkt 

blijven om voor kmo's geen onevenredige 

last te vormen. Bovendien moeten de 

markttoezichtautoriteiten hun manier van 

werken afstemmen op de omvang van de 

ondernemingen en de kleine seriële of niet-

seriële aard van de betrokken productie, 

zonder onnodige hindernissen voor kmo's 

te scheppen en zonder de bescherming van 

het algemeen belang in het geding te 

brengen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke eisen 

te vergemakkelijken, moet worden 

voorzien in een vermoeden van 

conformiteit voor producten en diensten 

die voldoen aan vrijwillige 

geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad39 zijn vastgesteld om die eisen in 

de vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke eisen 

met betrekking tot toegankelijkheid te 

vergemakkelijken, moet worden voorzien 

in een vermoeden van conformiteit voor 

producten en diensten die voldoen aan 

vrijwillige geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad39 zijn vastgesteld om die eisen in 

de vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

__________________ __________________ 

39 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

39 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 
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de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) In gevallen waarin 

geharmoniseerde normen ontbreken en 

marktharmonisatie nodig is, moet de 

Commissie uitvoeringshandelingen kunnen 

vaststellen om voor de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

gemeenschappelijke technische 

specificaties vast te stellen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)    

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Voor de conformiteitsbeoordeling 

van producten moet deze richtlijn 

gebruikmaken van het concept "interne 

productiecontrole", zoals beschreven in 

module A van bijlage II bij Besluit nr. 

768/2008/EG, waarmee marktdeelnemers 

kunnen aantonen — en de bevoegde 

autoriteiten zich ervan kunnen verzekeren 

— dat op de markt aangeboden producten 

aan de toegankelijkheidseisen voldoen, 

zonder dat hun een onevenredig grote last 

wordt opgelegd. 

(42) Voor de conformiteitsbeoordeling 

van producten moet deze richtlijn 

gebruikmaken van het concept "interne 

productiecontrole", zoals beschreven in 

module A van bijlage II bij Besluit nr. 

768/2008/EG, waarmee marktdeelnemers 

kunnen aantonen — en de bevoegde 

autoriteiten zich ervan kunnen verzekeren 

— dat op de markt aangeboden producten 

aan de toegankelijkheidseisen voldoen 

overeenkomstig het bij het instrument 

gevoegde verslag van de fabrikant over de 

toegankelijkheidskenmerken, zonder dat 

hun een onevenredig grote last wordt 
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opgelegd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De CE-markering, waarmee de 

conformiteit van een product met de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt aangegeven, is de zichtbare uitkomst 

van het proces van 

conformiteitsbeoordeling in brede zin. 

Deze richtlijn moet de algemene 

beginselen voor de CE-markering volgen 

van Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad40 tot 

vaststelling van de eisen inzake 

accreditatie en markttoezicht betreffende 

het verhandelen van producten. 

(44) De CE-markering, waarmee de 

conformiteit van een product met de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt aangegeven, is de zichtbare uitkomst 

van het proces van 

conformiteitsbeoordeling in brede zin. 

Deze richtlijn moet de algemene 

beginselen voor de CE-markering volgen 

van Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad40. De 

lidstaten moeten goede praktijken 

uitwisselen ten aanzien van de procedures 

voor de evaluatie van toegankelijke 

producten en diensten en elkaar op de 

hoogte houden van de beschikbaarheid 

van deskundigen op het gebied van 

toegankelijke goederen en producten in 

samenwerking met koepelorganisaties die 

actief zijn op het gebied van 

toegankelijkheid en personen met een 

handicap vertegenwoordigen. 

__________________ __________________ 

40 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 tot vaststelling van de eisen inzake 

accreditatie en markttoezicht betreffende 

het verhandelen van producten en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 

339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30). 

40 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 tot vaststelling van de eisen inzake 

accreditatie en markttoezicht betreffende 

het verhandelen van producten en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 

339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30). 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel -1 (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 

 Doelstellingen 

 Teneinde bij te dragen aan de goede 

werking van de interne markt is deze 

richtlijn gericht op het onderling 

aanpassen van wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten en het wegnemen van 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

toegankelijke producten en diensten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter a  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen 

gebruik; 

a) computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen gebruik 

en huishoudelijke apparaten die met een 

gebruikersinterface met ICT-technologie 

worden bediend; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de volgende 

zelfbedieningsterminals: 

b) zelfbedieningsterminals zoals: 

i) geldautomaten; i) geldautomaten; 

 ii) betaalterminals; 

ii) kaartautomaten; iii) kaartautomaten; 

iii) incheckautomaten. iv) incheckautomaten. 

 

Amendement  23 
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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, 

commerciële en door de overheid 

gefinancierde media- en nieuwswebsites 
en gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties; 

 

Amendement  24 

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 en de 

gerelateerde infrastructuur; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "universeel ontwerp", ook wel 

"ontwerpen voor iedereen" genoemd: het 

zodanig ontwerpen van producten, 

omgevingen, programma's en diensten dat 

deze door iedereen in de ruimst mogelijke 

zin kunnen worden gebruikt zonder dat een 

aanpassing of een speciaal ontwerp nodig 

is; "universeel ontwerp" sluit het gebruik 

van hulpmiddelen voor specifieke groepen 

personen met een functionele beperking, 

waaronder personen met een handicap, niet 

uit wanneer dit nodig is; 

2) "universeel ontwerp", ook wel 

"ontwerpen voor iedereen" genoemd: het 

zodanig ontwerpen van producten, 

omgevingen, programma's en diensten dat 

deze door iedereen in de ruimst mogelijke 

zin kunnen worden gebruikt zonder dat een 

aanpassing of een speciaal ontwerp nodig 

is; "universeel ontwerp" sluit het gebruik 

van hulpmiddelen voor specifieke groepen 

personen, waaronder personen met een 

handicap, niet uit wanneer dit nodig is; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) "product": een stof, preparaat of 

goed vervaardigd door middel van een 

productieproces, anders dan 

levensmiddelen, diervoeder, levende 

planten en dieren, producten van 

menselijke oorsprong en producten van 

planten en dieren die rechtstreeks verband 

houden met de toekomstige vermeerdering 

ervan; 

5) "product": een stof, preparaat of 

goed vervaardigd door middel van een 

productieproces, anders dan 

levensmiddelen, diervoeder, levende 

planten en dieren, producten van 

menselijke oorsprong en producten van 

planten en dieren die rechtstreeks verband 

houden met de toekomstige vermeerdering 

ervan, in overeenstemming met Richtlijn 

2001/95/EG van het Europees Parlement 

en de Raad46 bis, met de in deze richtlijn 

bepaalde uitzonderingen; 

 _____________________________ 

 46 bis Richtlijn 2001/95/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 3 

december 2001 inzake algemene 

productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, 

blz. 4). 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) "dienstverlener": een natuurlijke 

of rechtspersoon in de Unie als bedoeld in 

artikel 56 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, gevestigd 

in een lidstaat, die een binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 

vallende dienst aanbiedt of verleent; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

21) "elektronische handel": de 

onlineverkoop van producten of diensten. 

21) "elektronische handel": de 

onlineverkoop van producten of diensten, 
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inclusief elementen van derden die nodig 

zijn voor de verschaffing van de 

onlineverkoop. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) "hulptechnologie": onderdelen, 

uitrustingsstukken of productsystemen die 

worden gebruikt om de functionele 

mogelijkheden van personen met een 

functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap, te vergroten, 

te handhaven of te verbeteren; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 ter) "toegangsdienst": een dienst die 

de toegankelijkheid van audiovisuele 

inhoud voor personen met een handicap 

vergroot, zoals audiodescriptie, 

ondertiteling voor doven en 

slechthorenden en gebarentaal; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 quater) "audiodescriptie": 

aanvullende auditieve beschrijving, tussen 

de dialoog door, van belangrijke aspecten 

van de visuele inhoud van audiovisuele 

media die niet kunnen worden begrepen 
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door het hoofdaudiospoor alleen; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 quinquies) "ondertiteling voor doven 

en slechthorenden": gesynchroniseerde 

visuele tekstalternatieven voor gesproken 

en niet-gesproken audio-informatie die 

nodig zijn om de media-inhoud te 

begrijpen; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 sexies) "gesproken ondertitels" of 

"audio-ondertitels": hardop voorgelezen 

ondertitels in de nationale taal wanneer in 

het audiospoor een andere taal wordt 

gesproken; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 septies) "realtime tekst": 

communicatie met gebruikmaking van 

teksttransmissie waarbij ingetikte letters 

door een terminal zo worden overgebracht 

dat de communicatie door de gebruiker 

als continu wordt ervaren; 

 

Amendement  35 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 octies) "authoring tool": software 

of een verzameling van 

softwarecomponenten die door auteurs 

alleen of in samenwerking met anderen 

kunnen worden gebruikt om inhoud te 

creëren of te wijzigen voor gebruik door 

anderen, inclusief andere auteurs; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 nonies) "relaydiensten": door 

tolken of tolksoftware verzorgde 

telefoondiensten die doven of 

slechthorenden of personen met 

spraakstoornissen in staat stellen 

telefonisch via een tolk (of software) te 

communiceren met een persoon die kan 

horen/communiceren op een wijze die 

"functioneel gelijkwaardig" is aan het 

vermogen van een persoon zonder 

handicap; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen gebruik 

voldoen aan de eisen van afdeling I van 

bijlage I. 

2. Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen 

gebruik, alsook huishoudelijke apparaten 

die met een gebruikersinterface met ICT 

worden bediend, voldoen aan de eisen van 

afdeling I van bijlage I. 
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Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten, 

voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

3. Zelfbedieningsterminals: 

geldautomaten, kaartautomaten, 

betaalterminals en incheckautomaten, 

voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. De lidstaten zien erop toe dat op 

hun hele grondgebied ten minste één op 

tekst en één op beeld gebaseerde 

relaydienst beschikbaar is, in overleg met 

gebruikersorganisaties, waaronder 

belangenverenigingen van personen met 

een handicap, en dat die relaydiensten 

interoperabel zijn met de 

telefoniediensten. De lidstaten zien er 

eveneens op toe dat er audio-, video- en 

realtime-tekstcommunicatie met 

nationale, regionale en lokale 

noodhulpdiensten beschikbaar is volgens 

de Total Conversation-benadering. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 
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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, 

commerciële en door de overheid 

gefinancierde media- en nieuwswebsites 
en de gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties 

voldoen aan de eisen van afdeling IV van 

bijlage I. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uiterlijk op de in artikel 27, lid 2, 

genoemde datum maken aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten die in de EU 

uitzenden hun diensten als volgt 

beschikbaar: 

 – bij ten minste 75 % van alle 

programma's wordt ondertiteling voor 

doven en slechthorenden aangeboden; 

 – bij ten minste 75 % van alle 

programma's die in de nationale taal zijn 

ondertiteld, wordt gesproken ondertiteling 

aangeboden; 

 – bij ten minste 5 % van alle programma's 

wordt audiodescriptie aangeboden; 

 – bij ten minste 5 % van alle programma's 

wordt vertolking in gebarentaal 

aangeboden. 

 

Amendement  42 

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 

6. Infrastructuur en diensten voor 

personenvervoer met vliegtuig, bus, trein 



 

PE597.391v02-00 142/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

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. 

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 de 

afdelingen V en X van bijlage I. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Bankdiensten, de websites, de 

bankdiensten voor mobiele apparaten en de 

zelfbedieningsterminals, inclusief 

geldautomaten waarop bankdiensten 

worden verleend, voldoen aan de eisen van 

afdeling VI van bijlage I. 

7. Bankdiensten, de websites, de 

bankdiensten voor mobiele apparaten, de 

betaalterminals en de 

zelfbedieningsterminals, inclusief 

geldautomaten waarop bankdiensten 

worden verleend, voldoen aan de eisen van 

afdeling VI van bijlage I. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De door gebruikers gegenereerde inhoud 

is vrijgesteld van de eisen van afdeling 

VIII van bijlage I, terwijl de beschikbare 

authoring tools toegankelijk zijn voor 

personen met een handicap en de 

aanmaak van toegankelijke inhoud 

overeenkomstig de voorschriften van deze 

richtlijn vergemakkelijken. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 10 
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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 zien erop toe 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 voldoen om het gebruik ervan 

door personen met een functionele 

beperking, inclusief personen met een 

handicap, zoveel mogelijk te bevorderen. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer met die procedure is aangetoond 

dat het product aan de toepasselijke 

toegankelijkheidseisen voldoet, stellen de 

fabrikanten een EU-

conformiteitsverklaring op en brengen zij 

de CE-markering aan. 

Wanneer met die procedure is aangetoond 

dat het product aan de toepasselijke 

toegankelijkheidseisen voldoet, stellen de 

fabrikanten een EU-

conformiteitsverklaring op en brengen zij 

de CE-markering aan. Zij voorzien in een 

aanvullende duidelijke verwijzing naar de 

toegankelijkheid, zoals "Toegankelijk 

product". 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Fabrikanten houden een register bij 

van klachten, niet-conforme producten en 

4. Fabrikanten houden een register bij 

van klachten met verwijzing naar 
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terugroepacties en houden de distributeurs 

hiervan op de hoogte. 
geïdentificeerde groepen personen met 

een handicap, van niet-conforme 

producten en van productterugroepacties 

en houden de distributeurs hiervan op de 

hoogte. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De fabrikanten zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie aangaande de veiligheid, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat. 

7. De fabrikanten zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie aangaande de veiligheid, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen in veelvoudige toegankelijke 

vormen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Fabrikanten die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht product niet 

voldoet aan deze richtlijn, nemen 

onmiddellijk de nodige corrigerende 

maatregelen om het product conform te 

maken of zo nodig uit de handel te nemen 

of terug te roepen. Bovendien brengen 

fabrikanten, indien het product een risico 

in relatie tot toegankelijkheid in zich 

bergt, de bevoegde nationale autoriteiten 

van de lidstaten waar zij het product op de 

markt hebben aangeboden hiervan 

onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 

het bijzonder de aard van de niet-

conformiteit en alle genomen corrigerende 

maatregelen uitvoerig beschrijven. 

8. Fabrikanten die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht product niet 

voldoet aan deze richtlijn, nemen 

onmiddellijk de nodige corrigerende 

maatregelen om het product conform te 

maken of zo nodig uit de handel te nemen 

of terug te roepen. Bovendien brengen 

fabrikanten, indien het product door een 

gebrek aan toegankelijkheid wordt 

gekenmerkt, de bevoegde nationale 

autoriteiten van de lidstaten waar zij het 

product op de markt hebben aangeboden 

hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij 

zij in het bijzonder de aard van de niet-

conformiteit en alle genomen corrigerende 

maatregelen uitvoerig beschrijven. 
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Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alvorens een product in de handel 

te brengen, verzekeren importeurs zich 

ervan dat de fabrikant de procedure voor 

conformiteitsbeoordeling zoals vermeld in 

bijlage II heeft uitgevoerd. Zij zorgen 

ervoor dat de fabrikant de technische 

documentatie heeft opgesteld zoals vereist 

in die bijlage, dat het product is voorzien 

van de CE-markering en vergezeld gaat 

van de vereiste documenten en dat de 

fabrikant aan de eisen in artikel 5, leden 5 

en 6, heeft voldaan. 

2. Alvorens een product in de handel 

te brengen, verzekeren importeurs zich 

ervan dat de fabrikant de procedure voor 

conformiteitsbeoordeling zoals vermeld in 

bijlage II op basis van het 

toegankelijkheidsverslag van de fabrikant 

heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 

fabrikant de technische documentatie heeft 

opgesteld zoals vereist in die bijlage, dat 

het product is voorzien van de CE-

markering en vergezeld gaat van de 

vereiste documenten en dat de fabrikant 

aan de eisen in artikel 5, leden 5 en 6, heeft 

voldaan. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Dienstverleners stellen 

overeenkomstig bijlage III de vereiste 

informatie op waarin wordt uitgelegd op 

welke manier de diensten voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

artikel 3. De informatie wordt aan het 

publiek in schriftelijke en mondelinge 

vorm ter beschikking gesteld, waarvan ten 

minste een vorm toegankelijk is voor 

personen met een functionele beperking 

en personen met een handicap. De 

dienstverleners bewaren de informatie 

zolang de dienst in werking is. 

2. Dienstverleners stellen 

overeenkomstig bijlage III de vereiste 

informatie op waarin wordt uitgelegd op 

welke manier hun diensten voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

artikel 3. De informatie wordt aan het 

publiek ter beschikking gesteld in 

veelvoudige toegankelijke vormen. De 

dienstverleners bewaren de informatie 

zolang de dienst in kwestie in werking is. 

 

Amendement  52 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De dienstverleners zorgen ervoor 

dat procedures worden toegepast die 

garanderen dat de dienstverlening 

doorlopend in overeenstemming blijft met 

de in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen. De dienstverleners 

houden op gepaste wijze rekening met 

veranderingen in de dienstverlening en 

wijzigingen van de in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen. Als de dienst 

hiermee niet in overeenstemming is, nemen 

de dienstverleners onmiddellijk de nodige 

corrigerende maatregelen om het product 

in overeenstemming te brengen met de in 

artikel 3 bedoelde toegankelijkheidseisen. 

3. De dienstverleners zorgen ervoor 

dat procedures worden toegepast die 

garanderen dat de dienstverlening 

doorlopend in overeenstemming blijft met 

de in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen en zorgen ervoor 

dat alle groepen personen met een 

handicap, voor zover mogelijk, binnen het 

portfolio dat zij verstrekken, toegang 

hebben tot de beschikbare diensten die 

tegemoetkomen aan hun behoeften op het 

vlak van toegankelijkheid. De 

dienstverleners houden op gepaste wijze 

rekening met veranderingen in de 

dienstverlening en wijzigingen van de in 

artikel 3 bedoelde toegankelijkheidseisen. 

Als de dienst hiermee niet in 

overeenstemming is, nemen de 

dienstverleners onmiddellijk de nodige 

corrigerende maatregelen om het product 

in overeenstemming te brengen met de in 

artikel 3 bedoelde toegankelijkheidseisen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij niet leiden tot een 

ingrijpende wijziging van een aspect of 

functie van een product of dienst die zou 

leiden tot een wijziging van de wezenlijke 

aard van dat product of die dienst. 

1. De in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij niet leiden tot een 

ingrijpende wijziging van een aspect of 

functie van een product of dienst die zou 

leiden tot een wijziging van de wezenlijke 

aard van dat product of die dienst in 

kwestie. De fabrikant kan ervoor kiezen 

aan de toegankelijkheidseisen te voldoen 

via de integratie van compatibele 

componenten van derden, wanneer deze 

integratie een integraal deel van het 

product wordt en geen aanleiding geeft tot 
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bijkomende kosten voor de gebruiker. 

 

Amendement  54 

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 bijkomende kosten en 

baten voor de marktdeelnemers in 

verhouding tot de geraamde voordelen 

voor personen met een functionele 

beperking, waaronder personen met een 

handicap, rekening houdend met de 

frequentie en de duur van het gebruik van 

het specifieke product of de specifieke 

dienst. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. Gebrek aan prioriteit, 

planning of kennis wordt niet als een 

legitiem excuus beschouwd om aan te 

voeren dat er sprake is van onevenredige 

last. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de toegankelijkheidseisen 

5. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de toegankelijkheidseisen 
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voor producten of diensten een 

fundamentele wijziging of onevenredige 

last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 

de marktdeelnemer. 

voor producten of diensten een 

fundamentele wijziging of onevenredige 

last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 

de marktdeelnemer in overleg met 

gebruikersorganisaties en deskundigen 

inzake toegankelijkheidseisen bij de 

nationale markttoezichtautoriteit. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van 

deze verplichting tot kennisgeving, maar 

zij moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een relevante 

markttoezichtautoriteit te verstrekken. 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Met het oog op de verlening van een 

vrijstelling op grond van een dergelijke 

uitzondering verifieert de 

markttoezichtautoriteit alle 

beoordelingen, tenzij de marktdeelnemer 

een beoordeling heeft verstrekt door een 

onafhankelijke derde organisatie die 

officieel toestemming heeft gekregen van 

de markttoezichtautoriteit. Micro-

ondernemingen zijn vrijgesteld van deze 

verplichting tot kennisgeving, maar zij 

moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een relevante 

markttoezichtautoriteit te verstrekken. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Een gestructureerde dialoog wordt 

tot stand gebracht tussen alle betrokken 

partijen, waaronder personen met een 

handicap en hun belangenorganisaties en 

de markttoezichtautoriteiten, om te 

waarborgen dat passende, coherente 

beginselen voor de beoordeling van de 

vrijstellingen worden vastgesteld. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De lidstaten worden ertoe 

aangespoord om stimuleringsmaatregelen 

en richtsnoeren aan micro-

ondernemingen aan te bieden teneinde de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 

vergemakkelijken. De procedures en 

richtsnoeren worden vastgesteld in 

overleg met de betrokken partijen, 

waaronder personen met een handicap en 

hun belangenorganisaties. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de markttoezichtautoriteiten van een 

lidstaat uit hoofde van artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 

maatregelen hebben genomen of voldoende 

reden hebben om aan te nemen dat een 

onder deze richtlijn vallend product een 

risico vertoont met betrekking tot 

toegankelijkheidskenmerken die onder 
deze richtlijn vallen, voeren zij een 

beoordeling uit van het betrokken product 

Als de markttoezichtautoriteiten van een 

lidstaat uit hoofde van artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 765/2008 

maatregelen hebben genomen of voldoende 

reden hebben om aan te nemen dat een 

onder deze richtlijn vallend product 

duidelijk en onherroepelijk door een 

gebrek aan toegankelijkheid ten aanzien 

van een aspect wordt gekenmerkt zoals 

bepaald in deze richtlijn, voeren zij een 
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in het licht van alle eisen van deze richtlijn. 

De desbetreffende marktdeelnemers 

werken volledig samen met de 

markttoezichtautoriteiten. 

beoordeling uit van het betrokken product 

in het licht van alle eisen van deze richtlijn. 

De desbetreffende marktdeelnemers 

werken volledig samen met de 

markttoezichtautoriteiten. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) waar toepasselijk, op alle relevante 

EU-wetgeving of op de bepalingen in EU-

wetgeving met betrekking tot 

toegankelijkheid voor personen met een 

handicap. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de geraamde kosten en baten voor 

de bevoegde autoriteiten 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 bijkomende kosten en 

baten voor de bevoegde autoriteiten in 

verhouding tot de geraamde voordelen 

voor personen met een functionele 

beperking, inclusief personen met een 

handicap, rekening houdend met de 

frequentie en de duur van het gebruik van 

het specifieke product of de specifieke 

dienst. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen een onevenredige 

3. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen een onevenredige 



 

RR\1125427NL.docx 151/420 PE597.391v02-00 

 NL 

last oplevert, wordt uitgevoerd door de 

betrokken bevoegde autoriteiten. 

last oplevert, wordt uitgevoerd door de 

betrokken bevoegde autoriteiten. Gebrek 

aan prioriteit, tijd of kennis wordt niet als 

een legitieme reden beschouwd om aan te 

voeren dat er sprake is van onevenredige 

last. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de bevoegde autoriteit voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik heeft gemaakt van de in de leden 1, 

2 en 3 voorziene uitzondering, stelt zij de 

Commissie daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekt zij eveneens de in lid 2 bedoelde 

beoordeling. 

4. Als de bevoegde autoriteit voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik heeft gemaakt van de in de leden 1, 

2 en 3 voorziene uitzondering, stelt zij de 

Commissie daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekt zij eveneens de in lid 2 bedoelde 

beoordeling, die in toegankelijke vormen 

aan het publiek ter beschikking wordt 

gesteld. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Indien de Commissie redenen 

heeft om te twijfelen aan de beslissing van 

de betrokken bevoegde autoriteit, kan zij 

de in artikel 25, lid 2 bis, bedoelde 

werkgroep verzoeken een advies uit te 

brengen over de in lid 2 van dit artikel 

bedoelde beoordeling. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bepalingen waarbij een consument 

zich krachtens nationaal recht tot de rechter 

of de bevoegde administratieve instanties 

kan wenden om te bewerkstelligen dat de 

nationale voorschriften waarin deze 

richtlijn is omgezet, worden nageleefd; 

a) bepalingen waarbij een consument 

zich in het kader van een toegankelijk en 

alomvattend klachtenmechanisme 

krachtens nationaal recht tot de rechter of 

de bevoegde administratieve instanties kan 

wenden om te bewerkstelligen dat de 

nationale voorschriften waarin deze 

richtlijn is omgezet, worden nageleefd; 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om te zorgen voor samenhang bij 

de toepassing van de voorschriften van 

deze richtlijn en de uitwisseling van 

informatie en beproefde praktijken tussen 

de markttoezichtautoriteiten te 

vergemakkelijken, stelt de Commissie een 

werkgroep in van vertegenwoordigers van 

de nationale autoriteiten en de 

belangenorganisaties van de 

belanghebbenden, waaronder personen 

met een handicap en hun 

belangenorganisaties. Indien de 

Commissie het nodig acht, brengt de 

werkgroep een advies uit over de 

gerechtvaardigde uitzonderingen op die 

voorschriften. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 2 – Afdeling I – kolom 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen gebruik 

Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen gebruik 

en huishoudelijke apparaten die met een 

gebruikersinterface met ICT-technologie 
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worden bediend 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 2 – Afdeling I – kolom 2 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen) en een aanduiding van het 

merk, de naam en het type van het 

product die: 

 i) voldoet aan de vereisten van punt 

a);  

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van de wijze 

waarop het product 

toegankelijkheidskenmerken omvat en 
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van de hulptechnologieën waarmee het 

compatibel is; 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijke 

documenten in webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten die 

begrijpelijk, waarneembaar en bedienbaar 

zijn; en 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

ii) de fabrikant vermeldt en legt uit 

hoe de toegankelijkheidskenmerken van 

het product gebruikt moeten worden en 

met welke hulptechnologieën ze 

complementair zijn; 

 iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

 d) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

e) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

f) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 
g) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 



 

RR\1125427NL.docx 155/420 PE597.391v02-00 

 NL 

binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn, met inbegrip van 

hoortechnologieën zoals hoorapparaten, 

luisterspoelen, cochleaire implantaten en 

apparatuur voor ondersteund horen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 2 – Afdeling I – kolom 2 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten: 

Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor personen 

met een handicap. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 2 – Afdeling I – kolom 2 – punt 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren: 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig zijn ontworpen dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten e) en f) van punt 1, toegankelijk te 

maken, worden zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 
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informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven  
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de geluidssterkte aan te passen; 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 3 – Afdeling II – kolom 1 – titel  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten 

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, incheckautomaten en 
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betaalterminals 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 3 – Afdeling II – kolom 2 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 
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binnen de Unie beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 3 – Afdeling II – kolom 2 – punt 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de gebruikersinterface en 

de manier van functioneren:  

 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen: 

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, zijn zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 
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gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige h) wanneer het product visuele 
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aanvallen vermijden. informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd;  

 k) mag het niet zo zijn dat een 

toegankelijkheidskenmerk door een 

gebruiker die het kenmerk nodig heeft, 

moet worden ingeschakeld; 

 l) wanneer een tijdgebonden respons 

is vereist, wordt de gebruiker visueel 

alsook via tast of gehoor hierop attent 

gemaakt en de mogelijkheid geboden om 

de toegestane responstijd te verlengen; 

 m) is het product bedienbaar, waarbij 

de bedienbare onderdelen van het 

product, zoals sleutels en bedieningen, 

voldoende contrast hebben met de 

achtergrond ervan en via tast te 

onderscheiden zijn; 

 n) wanneer sleutels, tickets of kaarten 

worden gebruikt, hebben deze een 

oriëntatie die via tast te onderscheiden is 

als oriëntatie van belang is voor het 

gebruik van de sleutel, het ticket of de 

kaart; 

 o) wanneer het product gebruikmaakt 

van biologische kenmerken van de 

gebruiker, vertrouwt het niet op het 

gebruik van een specifiek biologisch 

kenmerk als enige middel voor 

gebruikersidentificatie of voor bediening 

van het product. 
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Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 3 – Afdeling II – kolom 2 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten: 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 4 – Afdeling III – kolom 2 – punt A – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt B 

over "Gerelateerde eindapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voor 

gebruik door consumenten"; 

a) de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, zijn in 

overeenstemming met de regels van punt B 

over "Gerelateerde eindapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voor 

gebruik door consumenten"; 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

b) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-
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gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar zijn; 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt c). 

 iv) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

c) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking, met inbegrip van 

personen met een handicap; 
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 i) wanneer een dienst 

tweewegspraakcommunicatie verstrekt, 

ondersteunt deze gelijktijdig en in 

hetzelfde gesprek ook Real Time Text 

(RTT); 

 ii) wanneer een dienst 

tweewegspraakcommunicatie ondersteunt 

en deze dienst gespecificeerd is voor 

gebruik met relaydiensten, wordt 

ondersteuning geboden voor spraak, Real 

Time Text en/of video, afzonderlijk of in 

een combinatie, voor zowel inkomende als 

uitgaande gesprekken; 

 iii) wanneer een dienst 

tweewegspraakcommunicatie ondersteunt 

en gespecificeerd is voor gebruik met 

noodhulpdiensten, wordt ondersteuning 

geboden voor spraak, Real Time Text 

en/of video, afzonderlijk of in een 

combinatie, voor zowel inkomende als 

uitgaande gesprekken. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 4 – Afdeling III – kolom 2 – punt A – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. 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, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers 

met een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 4 – Afdeling III – kolom 2 – punt B – punt 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen) en een aanduiding van het 

merk, de naam en het type van het 

product die: 

 i) voldoet aan de vereisten van punt 

a); 

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van de wijze 

waarop het product 

toegankelijkheidskenmerken omvat en 

van de hulptechnologieën waarmee het 

compatibel is; 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 
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verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijke 

documenten in webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten die 

begrijpelijk, waarneembaar en bedienbaar 

zijn; en 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

ii) de fabrikant vermeldt en legt uit 

hoe de toegankelijkheidskenmerken van 

het product gebruikt moeten worden en 

met welke hulptechnologieën ze 

complementair zijn; 

 iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

 c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 

binnen de Unie beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 
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Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 4 – Afdeling III – kolom 2 – punt B – punt 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig zijn ontworpen dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, worden zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 
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achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen;  

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 
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gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 4 – Afdeling III – kolom 2 – punt B – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers 

met een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 5 – Afdeling IV – kolom 2 – punt A – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

a) de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, zijn in 

overeenstemming met de regels van punt B 
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overeenstemming met de regels van punt B 

over "Gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties" 

over "Gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties"; 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

b) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt c). 

c) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 
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op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking, met inbegrip van 

personen met een handicap. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 5 – Afdeling IV – kolom 2 – punt A – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In overleg met de 

gebruikersorganisaties, waaronder 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap, waarborgen de aanbieders 

van audiovisuele mediadiensten op basis 

van een progressief en redelijk tijdschema 

de kwaliteit van de toegangsdiensten; 

wanneer een dienst 

tweewegspraakcommunicatie ondersteunt 

en deze dienst gespecificeerd is voor 

gebruik met relaydiensten, wordt 

ondersteuning geboden voor spraak, Real 

Time Text en/of video, afzonderlijk of in 

een combinatie, voor zowel inkomende als 

uitgaande gesprekken; 

 i) Dienstverleners zorgen ervoor dat 

de ondertiteling voor doven en 

slechthorenden goed gesynchroniseerd is 

met het overeenstemmende beeld en 

leesbaar, nauwkeurig en begrijpelijk is, 

zodat ze de audio-informatie effectief 

weerspiegelt. Dit houdt in dat er 

kwaliteitsspecificaties moeten worden 

opgesteld die ten minste betrekking 

hebben op het lettertype, de lettergrootte, 

het contrast en het kleurgebruik, alsook, 

indien mogelijk, de nodige vereisten om 

ervoor te zorgen dat de gebruikers die 

ondertiteling kunnen besturen. 

 ii) Dienstverleners zorgen ervoor dat 

de audiodescriptie en de gesproken 

ondertiteling goed gesynchroniseerd zijn 

met het overeenstemmende beeld. Dit 

houdt in dat er kwaliteitsspecificaties 

moeten worden opgesteld voor de 

plaatsing van de audio en de duidelijkheid 
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van de audiodescriptie en de gesproken 

ondertiteling, alsook de nodige vereisten 

om ervoor te zorgen dat de gebruikers die 

kunnen besturen. 

 iii) Zij zorgen ervoor dat de vertolking 

in gebarentaal accuraat en begrijpelijk is, 

zodat ze de audio-informatie effectief 

weerspiegelt. Dit houdt in dat er 

beroepseisen moeten worden gesteld aan 

gebarentolken en dat er 

kwaliteitsspecificaties moeten worden 

opgesteld voor de wijze waarop de 

vertolking aangeboden wordt. Indien 

technisch mogelijk worden er vereisten 

opgesteld die ervoor zorgen dat de 

gebruikers de aangeboden vertolking 

kunnen besturen. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 5 – Afdeling IV – kolom 2 – punt A – punt 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. 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, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 5 – Afdeling IV – kolom 2 – punt B – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 
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(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen) en een aanduiding van het 

merk, de naam en het type van het 

product die: 

 i) voldoet aan de vereisten van punt 

a);  

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van de wijze 

waarop het product 

toegankelijkheidskenmerken omvat en 

van de hulptechnologieën waarmee het 

compatibel is; 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijke 

documenten in webformaat en 
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verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

elektronische niet-webdocumenten die 

begrijpelijk, waarneembaar en bedienbaar 

zijn; en 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

ii) de fabrikant vermeldt en legt uit 

hoe de toegankelijkheidskenmerken van 

het product gebruikt moeten worden en 

met welke hulptechnologieën ze 

complementair zijn; 

 iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

 c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) wanneer relevant, de compatibiliteit 

van het product met hulpmiddelen en -

technologieën die binnen de Unie 

beschikbaar zijn, met inbegrip van 

hoortechnologieën zoals hoorapparaten, 

luisterspoelen, cochleaire implantaten en 

apparatuur voor ondersteund horen. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 5 – Afdeling IV – kolom 2 – punt B – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig zijn ontworpen dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, worden zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie d) wanneer het product visuele 
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een alternatieve kleurkeuze bieden; bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 
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 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 5 – Afdeling IV – kolom 2 – punt B – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 6 – Afdeling V – kolom 2 – punt A – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

a) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-
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gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt b). 

b) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

b) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

c) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking, met inbegrip van 

personen met een handicap. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 6 – Afdeling V – kolom 2 – punt A – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 
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relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 6 – Afdeling V – kolom 2 – punt B – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

a) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 6 – Afdeling V – kolom 2 – punt C – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

a) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -
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en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt b); 

b) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

b) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 6 – Afdeling V – kolom 2 – punt D – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 
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leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 

binnen de Unie beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – kolom 2 – punt D – punt 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers 

met een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

 Bijlage I – rij 6 – Afdeling V – kolom 2 – punt D – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

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, zijn zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 
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product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen;  

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 
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besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bankdiensten; websites die voor de 

levering van bankdiensten worden 

gebruikt; bankdiensten voor mobiele 

apparaten; zelfbedieningsterminals, 

waaronder geldautomaten die voor het 

verlenen van bankdiensten worden 

gebruikt 

Bankdiensten; websites die voor de 

levering van bankdiensten worden 

gebruikt; bankdiensten voor mobiele 

apparaten; zelfbedieningsterminals, 

waaronder geldautomaten die voor het 

verlenen van bankdiensten worden 

gebruikt en betaalterminals 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een richtlijn 
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Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt A – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt 

D; 

a) de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, zijn in 

overeenstemming met de regels van punt 

D; 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

b) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt c). 

c) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

c) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 
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internationaal beschikbaar zijn; dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

d) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

d) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking, met inbegrip van 

personen met een handicap. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt A – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. 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, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

  

 

Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt B – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) websites 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 

a) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 ervoor te zorgen dat de 
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elektronisch alternatief; en op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

weergave van de inhoud en de interactie 

met de website kunnen worden aangepast, 

indien nodig via een toegankelijk 

elektronisch alternatief; en op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt C – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

a) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt b). 

b) websites 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 

b) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties die nodig zijn voor het 

leveren van de dienst, op een consistente 

en geschikte manier toegankelijk te maken 
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weergave van de inhoud en de interactie 

met de website kunnen worden aangepast, 

indien nodig via een toegankelijk 

elektronisch alternatief; en op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt D – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

b) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 
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uitvoer) overeenkomstig punt 2; uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 

binnen de Unie beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen; 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt D – punt 1 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers 

met een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap. 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 7 – Afdeling VI – kolom 2 – punt D – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

Om het ontwerp van de producten en de Om het ontwerp van de producten en de 
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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: 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

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

maken, zijn zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 
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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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 
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kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 8 – Afdeling VII – kolom 2 – punt A – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt B 

"Producten"; 

a) de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, zijn in 

overeenstemming met de regels van punt B 

"Producten"; 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

b) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt c). 

c) websites op een consistente en 

geschikte manier toegankelijk te maken om 

door de gebruikers te worden 

waargenomen, gebruikt en begrepen, onder 

c) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties die nodig zijn voor het 

leveren van de dienst, op een consistente 
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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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking, met inbegrip van 

personen met een handicap. 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 8 – Afdeling VII – kolom 2 – punt A – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. 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, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 
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Bijlage I – rij 8 – Afdeling VII – kolom 2 – punt B – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen) en een aanduiding van het 

merk, de naam en het type van het 

product die: 

 i) voldoet aan de vereisten van punt 

a);  

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van de wijze 

waarop het product 

toegankelijkheidskenmerken omvat en 

van de hulptechnologieën waarmee het 

compatibel is; 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 
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geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijke 

documenten in webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten die 

begrijpelijk, waarneembaar en bedienbaar 

zijn; en 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

ii) de fabrikant vermeldt en legt uit 

hoe de toegankelijkheidskenmerken van 

het product gebruikt moeten worden en 

met welke hulptechnologieën ze 

complementair zijn; 

 iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

 c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 

binnen de Unie beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 
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Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 8 – Afdeling VII – kolom 2 – punt B – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers, 

waaronder personen met een handicap. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 8 – Afdeling VII – kolom 2 – punt B – punt 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig zijn ontworpen dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, worden zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 
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vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 
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vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 

alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd;  

 

Amendement  107 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 9 – Afdeling VIII – kolom 2 – punt A – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door het volgende: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

a) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in veelvoudige 
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-functies van de dienst: toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt b). 

b) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

b) websites en op mobiele apparaten 

gebaseerde diensten, met inbegrip van 

mobiele applicaties 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 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – rij 9 – Afdeling VIII – kolom 2 – punt A – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten: 

Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 
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informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers 

met een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel A – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

1. Ontwerp en productie: Om het te 

verwachten gebruik van de producten door 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die in veelvoudige 

toegankelijke vormen wordt verstrekt en: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is;  iii) goed zichtbaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte heeft 

met voldoende contrast tussen de 

lettertekens en hun achtergrond, teneinde 

een maximale leesbaarheid in te 

verwachten gebruiksomstandigheden te 

waarborgen; 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen) en een aanduiding van het 

merk, de naam en het type van het 

product die: 

 i) voldoet aan de vereisten in punt 1, 
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onder a);  

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van de wijze 

waarop het product 

toegankelijkheidskenmerken omvat en 

van de hulptechnologieën waarmee het 

compatibel is; 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijke 

documenten in webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten die 

begrijpelijk, waarneembaar en bedienbaar 

zijn; en 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content;  

ii) de fabrikant vermeldt en legt uit 

hoe de toegankelijkheidskenmerken van 

het product gebruikt moeten worden en 

met welke hulptechnologieën ze 

complementair zijn; 

 iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

 c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

d) de gebruikersinterface van het 

product (omgang met het product, 

bediening en terugkoppeling, invoer en 

uitvoer) overeenkomstig punt 2; 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

e) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 
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functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2;  

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) wanneer relevant, de 

compatibiliteit van het product met 

hulpmiddelen en -technologieën die 

binnen de Unie beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel A – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwerp van de 

gebruikersinterface en de manier van 

functioneren 

2. Gebruikersinterface en 

functioneleprestatie-eisen  

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig zijn ontworpen dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, worden zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer het product gesproken 

input van gebruikers vereist, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

niet vereist dat gebruikers gesproken 

output produceren; 

c) mogelijkheden bieden voor c) wanneer het product visuele 
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flexibele vergroting en contrast; communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in één bedieningswijze 

die de gebruikers met beperkt 

gezichtsvermogen in staat stelt beter 

gebruik te maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) wanneer het product visuele 

bedieningswijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één bedieningswijze die 

geen waarneming van kleur vereist; 

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 auditieve 

bedieningswijzen aanbiedt, gebruikers de 

mogelijkheid geeft de geluidssterkte aan te 

passen of voorziet in versterkte 

audiokenmerken ter verbetering van de 

duidelijkheid, biedt het product minstens 

één bedieningswijze met versterkte 

audiokenmerken, waaronder zuiverheid 

en geluidssterkte, en flexibele methoden 

om het onderscheid tussen voor- en 

achtergrondgeluid te controleren wanneer 

spraak en achtergrond als afzonderlijke 

audiostromen beschikbaar zijn; 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

f) wanneer het product manuele 

handelingen vereist, biedt het product één 

bedieningswijze die gebruikers in staat 

stelt het te gebruiken op een andere wijze 

die geen besturing met fijne motoriek 

vereist, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan één 

besturingselement; 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 
g) wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, bevinden hun informatie- 

en bedieningselementen zich binnen 

bereik van alle gebruikers of is het voor 
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alle gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkte reikwijdte en kracht, mogelijk het 

binnen bereik te plaatsen; 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 
h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 i) het product biedt minstens één 

bedieningswijze die het eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker maakt voor alle 

gebruikers, waaronder gebruikers met 

beperkt cognitief vermogen; 

 j) wanneer het product 

toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 

het ook minstens één bedieningswijze 

waarbij de privacy van gebruikers die deze 

kenmerken ter garantie van 

toegankelijkheid gebruiken, wordt 

gewaarborgd. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel B – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

a) de gebouwde omgeving waar de 

dienst wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 

maken overeenkomstig deel C, 

onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van het 

nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed; 

a) de gebouwde omgeving waar de 

dienst wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 

maken overeenkomstig deel C, 

onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van het 

nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed; 

b) de voorzieningen, inclusief de 

voertuigen, vaartuigen en apparatuur die 

nodig zijn voor de levering van de 

b) de voorzieningen, inclusief de 

voertuigen, vaartuigen en apparatuur die 

nodig zijn voor de levering van de 
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diensten, als volgt toegankelijk te maken: diensten, als volgt toegankelijk te maken: 

i) het ontwerp van de gebouwde 

ruimte ervan voldoet aan de eisen van deel 

C met betrekking tot het instappen, 

uitstappen, vervoer en gebruik; 

i) het ontwerp van de gebouwde 

ruimte ervan voldoet aan de eisen van deel 

C met betrekking tot het instappen, 

uitstappen, vervoer en gebruik; 

ii) de informatie is op verschillende 

manieren en via meer dan één zintuiglijk 

kanaal beschikbaar; 

ii) de informatie is op verschillende 

manieren en via meer dan één zintuiglijk 

kanaal beschikbaar; 

iii)  er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele visuele content; 

iii)  er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele visuele content; 

c) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die bij de dienstverlening 

worden gebruikt, in overeenstemming met 

de regels van deel A; 

c) de producten die bij de 

dienstverlening worden gebruikt, zijn in 

overeenstemming met de regels van deel 

A; 

d) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

-functies van de dienst: 

d) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in digitale en 

toegankelijke vormen verstrekt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar is. 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt e); 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende online- en 

mobiele toepassingen en websites die 

nodig zijn voor de dienstverlening, wordt 

verstrekt in overeenstemming met punt e). 

e) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

e) 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 

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 
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hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

interoperabiliteit mogelijk maakt met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

g) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

g) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking, met inbegrip van 

personen met een handicap. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel C – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het minimumaantal toegankelijke 

ruimten per gebouw bedraagt: 

 a) één toegankelijke ruimte voor 

gebouwen met in totaal minder dan 

twintig ruimten; 

 b) twee toegankelijke ruimten voor 

gebouwen met in totaal minder dan vijftig 

maar meer dan twintig ruimten; 

 c) één extra toegankelijke ruimte 

voor elke vijftig ruimten meer. 
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19.4.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Rapporteur voor advies (*): Keith Taylor 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement  

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De voorgestelde richtlijn helpt de lidstaten hun nationale toezeggingen na te komen en te 

voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van toegankelijkheid uit hoofde van het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 

(UNCRPD) waarbij de EU partij is, samen met 25 van haar lidstaten. 

 

In de vervoerssector is de richtlijn gericht op non-discriminatie en het verlenen van bijstand 

aan personen met beperkte mobiliteit wanneer zij van vervoermiddelen gebruikmaken, en dan 

vooral op de verordeningen inzake passagiersrechten voor alle vervoerswijzen. 

 

Aangezien er EU-wetgeving bestaat inzake de toegankelijkheid van voertuigen voor 

personenvervoer en er technische normen zijn vastgelegd inzake de toegankelijkheid van 

voertuigen voor verschillende vervoerswijzen, laat de richtlijn het toepassingsgebied ervan 

onverlet.  

 

Definities 

 

Uw rapporteur verruimt de definitie van "personen met een functionele beperking" tot 

"personen met beperkte mobiliteit" op verzoek van ngo's. 

 

Toepassingsgebied 

 

Een aantal amendementen zijn erop gericht het toepassingsgebied van de richtlijn te 

verruimen. De vervoerswijzen zouden eveneens op het stadsvervoer van toepassing moeten 

zijn, anders is er geen sprake van intermodaliteit. Vrije mobiliteit is niet mogelijk zonder 

toegankelijkheid in stedelijke gebieden. 
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Ook de gebouwde omgeving moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat de voornaamste 

vervoerssystemen daadwerkelijk toegankelijk zijn. Uw rapporteur stelt voor dat de richtlijn de 

lidstaten ertoe verplicht hiervoor te zorgen. 

 

Ook toeristische diensten worden als een belangrijke doelstelling voor het toepassingsgebied 

van de richtlijn vermeld. 

 

De Europese spoorwegen vormen de sector die het best op de nieuwe 

toegankelijkheidscriteria is afgestemd, maar dit advies heeft tot doel deze nationale regelingen 

uit te breiden tot de rest van de vervoerssectoren, met inbegrip van, in sommige gevallen, de 

particuliere sector. 

 

Termijn 

 

De termijn van zes jaar voor de inwerkingtreding van deze richtlijn moet tot vier jaar worden 

teruggebracht, met uitzondering van de termijn voor de aanpassing van de gebouwde 

omgeving en voertuigen (die zes jaar moet blijven). 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van bepaalde toegankelijke 

producten en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van toegankelijke producten 

en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven. 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en is noodzakelijk om mensen 

in staat te stellen om zelfstandig te blijven 

leven. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking, waaronder personen met 

een handicap, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking en personen met een 

handicap, leiden tot belemmeringen in het 

vrije verkeer van dergelijke producten en 

diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor de naleving 

van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel, 

alsook het vrije verkeer van producten en 

diensten, het vrije verkeer van personen 
en de mobiliteit, te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor de naleving 

van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) overwegende dat artikel 10 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) vereist dat de 

Unie bij de bepaling en de uitvoering van 

haar beleid en optreden streeft naar de 

bestrijding van discriminatie op grond van 

handicaps en dat artikel 19 van het 

VWEU aan de Unie de bevoegdheid 

verleent wetgeving vast te stellen om 

dergelijke discriminatie aan te pakken; 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap om te profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te waarborgen, en naar 

bevordering van de toepassing van artikel 

26 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap om te profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie, hun waardigheid en hun 

deelname aan het gemeenschapsleven te 

waarborgen met het streven naar 

gelijkheid van mannen en vrouwen, en 

naar bevordering van de toepassing van de 

artikelen 21 en 26 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie en 

het Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap van de 

Verenigde Naties ("het verdrag"), dat 

discriminatie op grond van handicaps 

expliciet verbiedt en dat garandeert dat 

personen met een handicap gelijkwaardig 

kunnen deelnemen aan de samenleving. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In de spoorwegsector 

verwijzen Richtlijn (EU) 2016/797 

betreffende de interoperabiliteit van het 

spoorwegsysteem in de Europese Unie1 bis 

en de in Verordening (EU) nr. 1300/2014 

van de Commissie (PRM TSI)1 ter 

vastgelegde technische specificaties 

inzake interoperabiliteit expliciet naar de 

toegankelijkheidseisen die in artikel 9 van 

het verdrag zijn opgenomen en leggen zij 

deze ten uitvoer. Dienovereenkomstig 

wordt de toegankelijkheid voor personen 

met een handicap en personen met 

beperkte mobiliteit in de spoorwegsector 

door deze instrumenten geregeld. Om 

consistentie te garanderen tussen 

Richtlijn (EU) 2016/797 en Verordening 

(EU) nr. 1300/2014 enerzijds en de 

Europese toegankelijkheidswet1 quater 

anderzijds, moeten eventuele toekomstige 

herzieningen van de PRM TSI ook 

rekening houden met de 

toegankelijkheidseisen die voortvloeien uit 

de Europese toegankelijkheidswet. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn (EU) 2016/797 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 mei 2016 betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 

in de Europese Unie (PB L 138 van 

26.5.2016, blz. 44-101) 

 1 ter Verordening (EU) nr. 1300/2014 

van de Commissie van 18 november 2014 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit betreffende de 

toegankelijkheid van het spoorwegsysteem 

in de Unie voor gehandicapten en 

personen met beperkte mobiliteit 

(PB L 356 van 12.12.2014, blz. 110-178). 

 1 quater Voorstel voor een richtlijn van het 
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Europees Parlement en de Raad 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake de 

toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten (COM(2015)0615). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) Er zijn diensten en 

voordelen voor personen met een 

handicap die in aanmerking moeten 

worden genomen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 quater) In artikel 4 van het verdrag 

wordt opgeroepen tot onderzoek naar en 

de ontwikkeling van, alsmede het 

bevorderen van de beschikbaarheid en het 

gebruik van nieuwe technologieën, met 

inbegrip van informatie- en 

communicatietechnologieën, 

mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en 

ondersteunende technologieën, die 

geschikt zijn voor personen met een 

handicap. In het verdrag wordt tevens 

erop aangedrongen dat voorrang wordt 

gegeven aan technologieën die betaalbaar 

zijn; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

vast te stellen, hetgeen zonder optreden van 

de Unie zou leiden tot nog grotere 

verschillen tussen de nationale bepalingen. 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

en de gebouwde omgeving in verband met 

de levering van goederen en diensten vast 

te stellen, hetgeen zonder optreden van de 

Unie zou leiden tot nog grotere verschillen 

tussen de nationale bepalingen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De Commissie moet de 

bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de 

lokale autoriteiten, aanmoedigen de 

onbelemmerde toegankelijkheid van 

stadsvervoersdiensten op te nemen in hun 

duurzame stedelijke mobiliteitsplanning. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Afgezien van de eisen in 

deze richtlijn moeten ook de 

tenuitvoerlegging en handhaving worden 

bevorderd van de wetgeving van de Unie 

inzake de rechten van passagiers die per 

luchtvervoer, per bus, per spoor en over 

water reizen. Hierbij moet de nadruk 

liggen bij intermodale aspecten om zo een 

onbelemmerde toegankelijkheid te 

bevorderen, met inbegrip van aspecten 

zoals infrastructuur en 
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transportvoertuigen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quater) De Commissie dient de 

stedelijke autoriteiten aan te moedigen de 

onbelemmerde toegankelijkheid van 

stadsvervoersdiensten op te nemen in hun 

duurzame stedelijke mobiliteitsplanning 

en regelmatig lijsten te publiceren van 

optimale praktijken inzake de 

onbelemmerde toegankelijkheid van 

stedelijk openbaar vervoer en mobiliteit. 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De producten en diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, zijn geselecteerd op basis 

van een screening, uitgevoerd tijdens de 

opstelling van de effectbeoordeling 

waarmee werd vastgesteld voor welke 

relevante producten en diensten voor 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap en 

ouderen) lidstaten uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen hebben vastgesteld 

of naar verwachting nog zullen vaststellen. 

(16) De producten en diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, zijn geselecteerd op basis 

van een screening, uitgevoerd tijdens de 

opstelling van de effectbeoordeling 

waarmee werd vastgesteld voor welke 

relevante producten en diensten voor 

personen met een functionele beperking, 

ouderen en personen met een handicap 

lidstaten uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen hebben vastgesteld 

of naar verwachting nog zullen vaststellen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Alle producten en diensten moeten (17) Alle producten en diensten die 
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voldoen aan de in artikel 3 vermelde en in 

bijlage I opgenomen 

toegankelijkheidseisen om toegankelijk te 

zijn voor personen met een handicap en 

ouderen. De 

toegankelijkheidsverplichtingen op het 

gebied van elektronische handel zijn ook 

van toepassing op de onlineverkoop van 

diensten die vallen onder artikel 1, lid 2, 

onder a) tot en met e), van deze richtlijn. 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen en na de toepassingsdatum 

van deze richtlijn in de handel zijn 

gebracht, moeten voldoen aan de in artikel 

3 vermelde en in bijlage I opgenomen 

toegankelijkheidseisen om toegankelijk te 

zijn voor personen met een handicap en 

ouderen. De 

toegankelijkheidsverplichtingen op het 

gebied van elektronische handel zijn ook 

van toepassing op de onlineverkoop van 

diensten die vallen onder artikel 1, lid 2, 

onder a) tot en met e), van deze richtlijn. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De toegankelijkheidseisen moeten 

op zo'n manier worden ingevoerd dat ze 

een zo klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten opleveren, 

met name door alleen producten en 

diensten in het toepassingsgebied op te 

nemen die grondig zijn geselecteerd. 

(18) De toegankelijkheidseisen, die alle 

mensen in staat stellen ten volle gebruik te 

maken van de onder deze richtlijn 

vallende producten, diensten en 

infrastructuur, inclusief de gebouwde 

omgeving, moeten op zo'n manier worden 

ingevoerd dat ze zo efficiënt mogelijk zijn 

en een zo klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten opleveren, 

met name door alleen producten en 

diensten in het toepassingsgebied op te 

nemen die grondig zijn geselecteerd en die 

na de toepassingsdatum van deze richtlijn 

in de handel zijn gebracht. De 

marktdeelnemers moeten in staat worden 

gesteld de in deze richtlijn vastgestelde 

toegankelijkheidseisen op efficiënte wijze 

om te zetten, door met name rekening te 

houden met de economische en 

functionele levensduur van 

zelfbedieningsterminals, zoals 

kaartautomaten en incheckautomaten. 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Daarom moeten voor het in de 

handel brengen van producten en diensten 

die onder het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen toegankelijkheidseisen 

worden vastgesteld om het vrije verkeer 

ervan op de interne markt te waarborgen. 

(19) Daarom moeten voor het in de 

handel brengen van producten en diensten, 

alsook voor de gebouwde omgeving in 

verband met de voorziening van die 

producten en diensten, die onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn vallen 

toegankelijkheidseisen worden vastgesteld 

om het vrije verkeer ervan op de interne 

markt te waarborgen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Bepaalde onderdelen van 

de in deze richtlijn vastgelegde 

toegankelijkheidseisen vallen reeds onder 

bestaande wetgevingshandelingen van de 

Unie op het gebied van vervoer. Deze 

wetgevingshandelingen omvatten onder 

meer Verordening (EG) nr. 1371/20011 bis 

en Verordening (EU) nr. 1300/2014 van 

het Europees Parlement en de Raad1 ter en 

Verordening (EU) nr. 454/2011 van de 

Commissie1 quater; Verordening (EU) 

nr. 181/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad1 quinquies; en Verordening (EU) 

nr. 1177/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad1 sexies en 

Verordening (EU) nr. 1107/20061 septies. 

Om de consistentie en voorspelbaarheid 

van de wetgeving te garanderen voor de 

marktdeelnemers op wie deze wetten van 

toepassing zijn, moet, indien wordt 

voldaan aan de toegankelijkheidseisen in 

Richtlijn (EU) 2016/797 en Verordening 

(EU) nr. 1300/2014 van de Commissie, 

worden verondersteld dat ook wordt 

voldaan aan de relevante eisen die in deze 

richtlijn zijn vastgelegd. Zijn de 

toegankelijkheidseisen, zoals vastgelegd 

in Richtlijn (EU) 2016/797 en 
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Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de 

Commissie, echter niet gedekt, dan is deze 

richtlijn van toepassing. 

 __________________ 

 1 bis Verordening (EG) nr. 1371/2007 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 23 oktober 2007 betreffende de 

rechten en verplichtingen van reizigers in 

het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, 

blz. 14). 

 1 ter Verordening (EU) nr. 1300/2014 

van de Commissie van 18 november 2014 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit betreffende de 

toegankelijkheid van het spoorwegsysteem 

in de Unie voor gehandicapten en 

personen met beperkte mobiliteit (PB 

L 356 van 12.12.2014, blz. 110). 

 1 quater Verordening (EU) nr. 454/2011 

van de Commissie van 5 mei 2011 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit van het 

subsysteem telematicatoepassingen ten 

dienste van passagiers van het trans-

Europees spoorwegsysteem (PB L 123 van 

12.5.2011, blz. 11). 

 1 quinquies Verordening (EU) nr. 

181/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 februari 2011 betreffende 

de rechten van autobus- en 

touringcarpassagiers en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 55 

van 28.2.2011, blz. 1). 

 1 sexies Verordening (EU) nr. 1177/2010 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 november 2010 betreffende de 

rechten van passagiers die over zee of 

binnenwateren reizen en houdende 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 (PB L 334 van 17.12.2010, 

blz. 1). 

 1 septies Verordening (EG) nr. 1107/2006 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 5 juli 2006 inzake de rechten van 

gehandicapten en personen met beperkte 

mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PB 
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L 204 van 26.7.2006, blz. 1). 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Rekening houdend met de 

belangrijke rol die trans-Europese 

vervoersnetwerken spelen bij het mogelijk 

maken van naadloze mobiliteit en 

toegankelijkheid voor alle gebruikers, 

zouden lidstaten zorgvuldig moeten 

kunnen overwegen 

toegankelijkheidscriteria met betrekking 

tot de gebouwde omgeving toe te passen 

op de vervoersinfrastructuur die is 

ontwikkeld op het TEN-V-netwerk. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) In gevallen waarin 

geharmoniseerde normen ontbreken en 

marktharmonisatie nodig is, moet de 

Commissie uitvoeringshandelingen kunnen 

vaststellen om voor de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

gemeenschappelijke technische 

specificaties vast te stellen. 

(40) In gevallen waarin 

geharmoniseerde normen ontbreken en 

marktharmonisatie nodig is, moet de 

Commissie, in samenwerking met 

organisaties van personen met een 

handicap, uitvoeringshandelingen kunnen 

vaststellen om voor de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

gemeenschappelijke technische 

specificaties vast te stellen. Om de 

lidstaten in staat te stellen af te wijken van 

de gemeenschappelijke eisen voor de 

gebouwde omgeving moet de bevoegdheid 

om handelingen vast te stellen, 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, worden gedelegeerd aan 

de Commissie voor wat betreft de 

vaststelling van criteria om de lidstaten in 
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staat te stellen af te wijken van de 

toegankelijkheidseisen, zoals bedoeld in 

afdeling X van bijlage I. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (42 bis) Bij het uitoefenen van 

markttoezicht op producten evalueren de 

markttoezichtautoriteiten de beoordeling, 

in samenwerking met personen met een 

handicap en hun organisaties. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V 

naleven. 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V naleven 

en dat zij organisaties van personen met 

een handicap regelmatig raadplegen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (48 bis) Nationale gegevensbanken 

die alle informatie bevatten over de mate 

van toegankelijkheid van de in artikel 1, 

leden 1 en 2, genoemde producten en 

diensten, maken het beter mogelijk dat 

mensen met een functionele beperking, 

waaronder personen met een handicap en 

hun organisaties, onder het markttoezicht 

komen te vallen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 50 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen maatregelen 

tegen producten die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen maatregelen 

tegen producten die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap en met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) Het gebruik van applicaties 

die informatie verschaffen op basis van 

diensten met betrekking tot ruimtelijke 

gegevens, draagt positief bij aan een 
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onafhankelijk en veilig verkeer van 

personen met een functionele beperking 

en personen met een handicap. De 

ruimtelijke gegevens voor dergelijke 

applicaties moeten zorgen voor informatie 

die is afgestemd op de specifieke 

behoeften van personen met een 

functionele beperking en personen met 

een handicap. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

producten: 

1. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

nieuwe producten die na de 

toepassingsdatum van deze richtlijn in de 

handel worden gebracht: 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen 

gebruik; 

a) computerapparatuur en 

besturingssystemen bestemd voor gebruik 

door de consument; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter -a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) betaalterminals; 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) De volgende 

zelfbedieningsterminals: 

b) de volgende 

zelfbedieningsterminals, indien de 

aangeboden diensten niet gratis zijn voor 

de personen die worden genoemd in 

artikel 2, punten 3 en 4: 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

diensten: 

2. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

diensten die na de toepassingsdatum van 

deze richtlijn worden geleverd: 

 

Amendement  31 

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) diensten die toegang bieden tot 

audiovisuele mediadiensten, met inbegrip 

van gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties die bij 

het verlenen van die diensten worden 

gebruikt; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 
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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, gerelateerde 

infrastructuur en de gebouwde omgeving, 

met inbegrip van de drempelloze toegang 

tot alle openbare stations; 

 iv) de lidstaten zien erop toe dat op 

hun grondgebied de wagenparken van 

taxi's en huurauto's een toereikend 

percentage aangepaste voertuigen 

omvatten. 

Amendement  33 

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. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overheidsopdrachten en concessies a) (Niet van toepassing op de 
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die vallen onder Richtlijn 2014/23/EU42, 

Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 

2014/25/EU; 

Nederlandse versie) 

__________________ __________________ 

42 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

42 Richtlijn 2014/23/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

26 februari 2014 betreffende het plaatsen 

van concessieovereenkomsten (PB L 94 

van 28.3.2014, blz. 1). 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) aanbestedingsprocedures voor het 

openbaar personenvervoer per spoor en 

over de weg krachtens Verordening (EG) 

nr. 1370/2007 van het Europees Parlement 

en de Raad45; 

c) alle aanbestedingsprocedures voor 

contracten, met inbegrip van de 

rechtstreekse gunning van 

openbaredienstencontracten die worden 

gegund na de toepassingsdatum van deze 

richtlijn, voor het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg 

krachtens Verordening (EG) nr. 1370/2007 

van het Europees Parlement en de Raad45; 

__________________ __________________ 

45 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2007 betreffende het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg 

en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 1191/69 van de Raad en Verordening 

(EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 

van 3.12.2007, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2007 betreffende het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg 

en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 1191/69 van de Raad en Verordening 

(EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 

van 3.12.2007, blz. 1). 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) vervoersinfrastructuur in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 1315/2013 van het Europees Parlement 

d) vervoersinfrastructuur in 

overeenstemming met Verordeningen 

(EU) nr. 1315/2013 en nr. 1316/201346 bis, 
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en de Raad46. alsmede in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 1300/201446 ter. Bij 

eventuele toekomstige herzieningen van 

de PRM TSI wordt ook rekening 

gehouden met de toegankelijkheidseisen 

die voortvloeien uit deze richtlijn. 

__________________ __________________ 

46 Verordening (EU) nr. 1315/2013/EU van 

het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 betreffende richtsnoeren 

van de Unie voor de ontwikkeling van het 

trans-Europees vervoersnetwerk (PB L 348 

van 20.12.2013, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 

1315/2013/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 11 december 2013 

betreffende richtsnoeren van de Unie voor 

de ontwikkeling van het trans-Europees 

vervoersnetwerk (PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 1). 

 46 bis Verordening (EU) nr. 1316/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

van 20.12.2013, blz. 129). 

 46 ter Verordening (EU) nr. 1300/2014 van 

de Commissie van 18 november 2014 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit betreffende de 

toegankelijkheid van het spoorwegsysteem 

in de Unie voor gehandicapten en 

personen met beperkte mobiliteit 

(PB L 356 van 12.12.2014, blz. 110). 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter -d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) De verschillende bestaande 

verordeningen die betrekking hebben op 

vervoersdiensten, vormen de basis voor de 

voorschriften inzake toegankelijkheid 

voor vervoers- en mobiliteitsdiensten, 

zorgen voor meer samenhang tussen deze 

wetgevingshandelingen en bevatten 
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intermodale aspecten die noodzakelijk zijn 

om toegankelijkheid zonder barrières 

mogelijk te maken. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten kunnen maatregelen 

handhaven of invoeren die in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie verder gaan dan de minimumeisen 

voor toegankelijkheid van deze richtlijn. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis) "onbelemmerd": waarneembaar, 

bruikbaar en begrijpelijk zonder enig 

specifiek obstakel en niet resulterend in 

verminderde onafhankelijkheid; 

 

Amendement  40 

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 

3) "personen met een functionele 

beperking": personen die, permanent dan 

wel tijdelijk, een beperking van 

lichamelijke, geestelijke, intellectuele of 

zintuiglijke aard, een beperkte mobiliteit of 

een beperking als gevolg van leeftijd of 

door andere lichamelijke oorzaken hebben, 

die in wisselwerking met diverse 

belemmeringen tot gevolg heeft dat zij 

slechts beperkt toegang hebben tot 
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producten en diensten aan hun specifieke 

behoeften moeten worden aangepast; 

producten en diensten en er een situatie 

ontstaat dat deze producten en diensten aan 

hun specifieke behoeften moeten worden 

aangepast; 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis) "luchtvervoersdiensten voor 

reizigers": de diensten die worden 

verleend door luchtvaartmaatschappijen 

die geregelde luchtdiensten aanbieden 

binnen, naar of vanaf het grondgebied 

van de Unie, of andere diensten die 

verband houden met luchtdiensten die 

worden verleend door eigenaars van 

zelfbedieningsterminals; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 ter) "vervoersdiensten voor 

busreizigers": de diensten die vallen 

onder artikel 2, leden 1 en 2, van 

Verordening (EG) nr. 181/2011; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 quater) "vervoersdiensten voor 

treinreizigers": alle diensten voor 

treinreizigers waarnaar in artikel 2, leden 

1 en 2, van Verordening (EU) nr. 

1371/2007 wordt verwezen; 
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Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 quinquies) "vervoersdiensten voor 

passagiers die over zee of binnenwateren 

reizen": de passagiersdiensten die vallen 

onder artikel 2, lid 1, met uitzondering 

van de diensten beschreven in artikel 2, 

lid 2, van Verordening (EG) nr. 

1177/2010; 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

20) "uit de handel nemen": maatregel 

waarmee wordt beoogd te voorkomen dat 

een product dat zich in de 

toeleveringsketen bevindt, op de markt 

wordt aangeboden;  

"uit de handel nemen": maatregel waarmee 

wordt beoogd te verhinderen dat een 

product dat zich in de toeleveringsketen 

bevindt, op de markt wordt aangeboden; 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) "diensten met betrekking tot 

ruimtelijke gegevens" als bedoeld in 

artikel 3 van Richtlijn (EG) 2007/2: 

operaties die, mogelijk met behulp van 

een computerapplicatie, worden 

uitgevoerd op de ruimtelijke gegevens die 

onderdeel uitmaken van verzamelingen 

ruimtelijke gegevens of op de verwante 

metadata; 
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Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 ter) "accommodatiediensten": 

diensten voor kortetermijnhuisvesting en 

andere horecadiensten, zoals hotels, 

pensions, campings en 

huurappartementen, evenals andere 

particuliere accommodatievoorzieningen. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten, 

voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, betaalterminals en 

incheckautomaten, voldoen aan de eisen 

van afdeling II van bijlage I. 

 

Amendement  49 

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 



 

RR\1125427NL.docx 233/420 PE597.391v02-00 

 NL 

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 (EU) nr. 

1107/2006. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Met betrekking tot het vervoer van 

treinreizigers wordt geacht te zijn voldaan 

aan de toegankelijkheidseisen van deze 

richtlijn met betrekking tot websites 

wanneer de diensten voldoen aan de 

overeenkomstige bepalingen van 

Verordening (EU) nr. 454/2011. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. Met betrekking tot het vervoer van 

busreizigers wordt geacht te zijn voldaan 

aan de toegankelijkheidseisen van deze 
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richtlijn met betrekking tot de 

informatieverstrekking over 

toegankelijkheidskenmerken en -

voorzieningen wanneer de diensten 

voldoen aan artikel 11 van Verordening 

(EU) nr. 181/2011. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quater. Met betrekking tot het 

vervoer van passagiers die over zee of 

binnenwateren reizen, wordt geacht te zijn 

voldaan aan de toegankelijkheidseisen 

van deze richtlijn met betrekking tot de 

informatieverstrekking over 

toegankelijkheidskenmerken en -

voorzieningen wanneer de diensten 

voldoen aan artikel 9 van Verordening 

(EU) nr. 1177/2010. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Bankdiensten, de websites, de 

bankdiensten voor mobiele apparaten en de 

zelfbedieningsterminals, inclusief 

geldautomaten waarop bankdiensten 

worden verleend, voldoen aan de eisen van 

afdeling VI van bijlage I. 

7. Bankdiensten, de websites, de 

bankdiensten voor mobiele apparaten en de 

zelfbedieningsterminals, inclusief 

betaalterminals en geldautomaten waarop 

bank- en betaaldiensten worden verleend, 

voldoen aan de eisen van afdeling VI van 

bijlage I. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 10 
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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. In het licht van hun nationale 

omstandigheden zorgen de lidstaten 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.  

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 10 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Vóór de toepassingsdatum van de 

bepalingen die door de lidstaten voor de 

omzetting van deze richtlijn worden 

vastgesteld, is de Commissie bevoegd 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

overeenkomstig artikel 27 bis teneinde 

criteria af te bakenen die de lidstaten 

toestaan af te wijken van de 

toegankelijkheidseisen voor de toepassing 

van dit lid, als bedoeld in Bijlage I, 

afdeling X met betrekking tot de 

gebouwde omgeving.  

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 10 bis. De accommodatiediensten voldoen 

aan de eisen van afdelingen VIII en X 

van bijlage I. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

fabrikanten aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

9. Fabrikanten verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteiten alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die de betreffende 

autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

importeurs aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

9. Importeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteiten alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die de betreffende 

autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 
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door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen. 

weg te nemen. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteit, wanneer 

deze een met redenen omkleed verzoek 

daartoe doet, alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van een 

product aan te tonen. Op verzoek van deze 

autoriteit verlenen zij medewerking aan 

alle maatregelen die worden genomen om 

de risico's van de door hen op de markt 

aangeboden producten weg te nemen. 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteiten alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen. Op verzoek van de betreffende 

autoriteit verlenen zij medewerking aan 

alle maatregelen die worden genomen om 

de risico's van de door hen op de markt 

aangeboden producten weg te nemen. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Diensten en producten die voor de 

levering van diensten worden gebruikt 

zijn in overeenstemming met artikel 3 

wanneer zij voldoen aan de eisen van 

andere handelingen van de Unie voor het 

realiseren van de toegankelijkheid. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Dienstverleners stellen 

overeenkomstig bijlage III de vereiste 

informatie op waarin wordt uitgelegd op 

welke manier de diensten voldoen aan de 

2. Dienstverleners stellen 

overeenkomstig bijlage III de vereiste 

informatie op waarin wordt uitgelegd op 

welke manier de diensten voldoen aan de 
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toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

artikel 3. De informatie wordt aan het 

publiek in schriftelijke en mondelinge 

vorm ter beschikking gesteld, waarvan ten 

minste een vorm toegankelijk is voor 

personen met een functionele beperking en 

personen met een handicap. De 

dienstverleners bewaren de informatie 

zolang de dienst in werking is. 

toegankelijkheidseisen zoals bedoeld in 

artikel 3. Hiertoe kunnen de 

dienstverleners verwijzen naar reeds 

bestaande regelingen waarin de 

toegankelijkheidseisen zijn vastgesteld. De 

informatie wordt aan het publiek in 

schriftelijke en mondelinge vorm ter 

beschikking gesteld, waarvan ten minste 

een vorm toegankelijk is voor personen 

met een functionele beperking en personen 

met een handicap. De dienstverleners 

bewaren de informatie zolang de dienst in 

werking is. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De toegankelijkheidseisen 

overeenkomstig artikel 3 gelden niet 

wanneer passende, voor alle gebruikers 

onder dezelfde of nagenoeg dezelfde 

voorwaarden toegankelijke alternatieven, 

zoals toegankelijke producten of diensten, 

beschikbaar zijn. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij geen onevenredige last voor 

de betrokken marktdeelnemers opleveren. 

2. De in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor redelijke termijnen en voor zover zij 

geen onevenredige last voor de betrokken 

marktdeelnemers opleveren. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 – letter b 
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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 extra 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. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 – letter -b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de levensduur van de automaten 

die nodig zijn voor de dienstverlening; 

 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 – letter -b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) alternatieven die gratis door de 

personenvervoerders worden aangeboden 

en ter beschikking worden gesteld. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten worden ertoe 

aangespoord stimuleringsmaatregelen en 

richtsnoeren aan te bieden teneinde de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 

vergemakkelijken. De procedures en 

richtsnoeren worden vastgesteld in 
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overleg met de betrokken partijen, 

waaronder personen met een handicap en 

hun belangenorganisaties. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De betrokken partijen, waaronder 

personen met een handicap en hun 

belangenorganisaties, worden stelselmatig 

geraadpleegd als onderdeel van de 

procedure voor de vaststelling van 

uitvoeringshandelingen. 

 

 

Amendement  69 

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 

lucht, spoor, boot en reizen, met inbegrip 

van de intermodale aspecten ervan; 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) bij het vastleggen van de 

toegankelijkheidseisen in verband met 

sociale en kwaliteitscriteria die door 

bevoegde autoriteiten bij 

aanbestedingsprocedures voor openbare 

vervoersdiensten per spoor en over de weg 

worden vastgesteld krachtens Verordening 

c) bij het vastleggen van de eisen 

inzake de onbelemmerde toegankelijkheid 

in verband met sociale, kwaliteits- en 

gelijkheidscriteria die door bevoegde 

autoriteiten bij aanbestedingsprocedures 

voor openbare vervoersdiensten per spoor 

en over de weg worden vastgesteld 
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(EG) nr. 1370/2007; krachtens Verordening (EG) nr. 

1370/2007; 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – alinea 1 – letter -d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) Wanneer de Unie projecten voor 

toegankelijke, obstakelvrije vervoers- en 

telecommunicatie-infrastructuur 

medefinanciert, moeten de CEF, de 

cohesie- en regionale structuurfondsen en 

het EFSI meer aandacht besteden aan de 

financiële ondersteuning van deze 

projecten.  

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij met het oog op de 

doelstellingen van dat artikel geen 

onevenredige last voor de bevoegde 

autoriteiten opleveren. 

1. De in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij met het oog op de 

doelstellingen van dat artikel geen 

onevenredige last opleveren voor de 

bevoegde autoriteiten of de door hen 

gecontracteerde exploitanten. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de geraamde kosten en baten voor 

de bevoegde autoriteiten 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 

b) de geraamde kosten en baten voor 

de bevoegde autoriteiten 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 
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dienst. van het specifieke product of de specifieke 

dienst; 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 – letter -b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de gebouwde omgeving, topografie 

en bestaande eigendoms- en 

beschermende rechten. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de bevoegde autoriteit voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik heeft gemaakt van de in de leden 1, 

2 en 3 voorziene uitzondering, stelt zij de 

Commissie daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekt zij eveneens de in lid 2 bedoelde 

beoordeling. 

4. Als de bevoegde autoriteit voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik heeft gemaakt van de in de leden 1, 

2 en 3 voorziene uitzondering, stelt zij de 

Commissie daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekt zij eveneens de in lid 2 bedoelde 

beoordeling, die in een toegankelijke 

formaat aan het publiek ter beschikking 

wordt gesteld. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter -b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) bepalingen waarbij een omvattend 

en naar behoren van middelen voorzien 

klachtenmechanisme voor consumenten 

wordt ingesteld als aanvulling op een 

stelsel voor de tenuitvoerlegging en het 

toezicht. 
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Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn. 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn, maar mogen niet dienen 

als alternatief voor marktdeelnemers om 

de verplichting na te komen hun 

producten en diensten toegankelijk te 

maken. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De opbrengst uit het opleggen van 

sancties wordt geherinvesteerd in 

maatregelen in verband met 

toegankelijkheid. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[… insert date - six years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

(… insert date - four years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De bepalingen inzake de gebouwde 

omgeving worden tien jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening 

toegepast en voor zelfbedieningsterminals 

(betaal-, incheck en kaartautomaten) acht 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn. 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 27 bis 

 Uitoefening van de delegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikel 3, lid 10, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van …. [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn]. 

 3. Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in artikel 3, lid 10, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over betere 

wetgeving van 13 april 2016. 

 5. Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
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doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

 6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 

10 vastgestelde gedelegeerde handeling 

treedt alleen in werking indien het 

Europees Parlement of de Raad binnen 

een termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad 

daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als 

de Raad voor het verstrijken van die 

termijn de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement 

of de Raad met twee maanden verlengd. 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 

 

 

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 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, moeten zij, indien van toepassing, 

zodanig zijn ontworpen dat zij: 

Om het ontwerp van de producten en de 

gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 

punten d) en e) van punt 1, toegankelijk te 

maken, worden zij, indien van toepassing, 

zodanig ontworpen dat zij: 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken, met inbegrip van: 
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Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – afdeling I – lid 2 – letter a – punt i bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – afdeling I – lid 2 – letter a – punt i ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in faciliteiten die de 

gebruikers in staat stellen beter gebruik te 

maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 
flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 
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helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) voorzien in een visuele 

bedieningswijze die geen waarneming van 

kleur vereist; 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – 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) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen en 

voorzien in versterkte audiokenmerken ter 

verbetering van de duidelijkheid, inclusief 
flexibele methoden om het onderscheid 

tussen voor- en achtergrond te controleren 

wanneer spraak en achtergrond als 

afzonderlijke audiostromen beschikbaar 

zijn; 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 – letter f 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

f) voorzien in sequentiële besturing 

en alternatieven voor besturing met fijne 

motoriek die, ook wanneer het product 

manuele handelingen vereist, faciliteiten 



 

PE597.391v02-00 248/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

bieden die gebruikers in staat stellen het 

te gebruiken op een andere wijze die geen 

besturing met fijne motoriek vereist, zoals 

handgreep of krachtige handbewegingen, 

noch gelijktijdige bediening van meer dan 

één besturing; 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 – letter g 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

g) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht waarbij, 

ook wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, de informatie- en 

bedieningselementen zich binnen 

standaard toegankelijk bereik bevinden of 

waarbij het voor een gebruiker mogelijk is 

het binnen bereik te plaatsen; 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 – letter i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 

i) voorzien in kenmerken die de 

communicatie en de bediening door de 

gebruiker eenvoudiger en gemakkelijker 

in gebruik maken; 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – afdeling I – lid 2 – punt i bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) wanneer het product kenmerken 

ten behoeve van de toegankelijkheid 

aanbiedt, wordt de privacy van gebruikers 

gewaarborgd bij het gebruik van deze 
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kenmerken. 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling I – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via toegankelijke 

communicatiemethoden voor gebruikers 

met een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap. 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water; websites 

die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt; 

diensten voor mobiele apparaten, slimme 

kaartsystemen en realtime-informatie; 

zelfbedieningsterminals, kaartautomaten en 

incheckautomaten die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt 

Diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, touringcar, trein en over 

water; websites die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt; 

diensten voor mobiele apparaten, slimme 

kaartsystemen en realtime-informatie; 

zelfbedieningsterminals, kaartautomaten en 

incheckautomaten die voor de levering van 

personenvervoer-, mobiliteits- en 

toeristische diensten worden gebruikt 

Amendement  95 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter a – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

a) op de volgende manieren in 

toegankelijke formaten informatie te 

verstrekken over de werking en over de 

kenmerken en functies inzake de 

onbelemmerde toegankelijkheid van de 

dienst: 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter a – punt i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust 
worden gemaakt, overeenkomstig punt b); 

Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter a – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt, met inbegrip van 

de toegankelijkheid van voertuigen en de 

gerelateerde infrastructuur en gebouwde 

omgeving, alsook informatie over 

assistentie die overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1107/2006, 

Verordening (EU) nr. 1177/2010, 

Verordening (EG) nr. 1371/2007 en 

Verordening (EU) nr. 181/2011 wordt 

verleend; 
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Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter a – punt iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) er wordt informatie verstrekt over 

alternatieven voor niet-tekstuele content, 

zoals tactiele en orale opties;  

Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter a – punt iii ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii ter) de beschikbare 

toegankelijkheidsvoorzieningen van de 

dienst moeten worden opgesomd en 

verklaard; 

Amendement  101 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) websites op een consistente en 

geschikte manier toegankelijk te maken om 

door de gebruikers te worden 

waargenomen, gebruikt en begrepen, onder 

b) websites, met inbegrip van 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor het 

aanbieden van personenvervoer, toerisme, 

accommodatie en cateringdiensten, op een 
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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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

consistente en geschikte manier 

toegankelijk te maken om door de 

gebruikers te worden waargenomen, 

gebruikt en begrepen. Het gaat onder meer 

om het kunnen aanpassen van de 

weergave van de inhoud en de interactie 

met de website, via een toegankelijk 

elektronisch alternatief dat indien nodig ter 

beschikking wordt gesteld; en op een 

robuuste wijze die interoperabiliteit 

mogelijk maakt met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

toepassingen, 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 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; 

Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

c) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking en mensen met een 

handicap: 

 i) slimme kaartsystemen 

(elektronische reservering, boeken van 

tickets, enz.); 

 ii) realtime-informatie voor reizigers 

(dienstregelingen, informatie over 

verkeersstoringen, verbindingsdiensten, 

aansluiting op andere vervoermiddelen, 

enz.); 

 iii) aanvullende dienstinformatie (bijv. 

stationspersoneel, liften die buiten 

werking zijn of diensten die tijdelijk niet 

beschikbaar zijn); 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de gebouwde omgeving die nodig 

is voor het aanbieden van de dienst 

voldoet aan afdeling X van deze bijlage. 

Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel A – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentrales, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 
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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. 

Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel B 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Websites die voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden 

gebruikt: 

Schrappen 

Amendement  107 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel B – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) websites 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 op zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn.  

Schrappen 

Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel B – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) ten minste de inhoud van websites 

die betrekking hebben op de volgende 

processen moeten in overeenstemming 

zijn met de eisen zoals bedoeld onder a): 

 i) de toegang tot dienstregelingen, 

aanbiedingen en samengestelde tickets, 

evenals prijzen van boekingen en vervoer; 

 ii) de boeking of wijziging van een 

boeking of reservering, met inbegrip van 

alle passagiersvervoersdiensten; 

 iii) het inchecken; 

 iv) de toegang tot het persoonlijke 

reisschema; 

 v) de toegang tot de vervoersstatus; 

 vi) de toegang tot de persoonlijke 

klantenaccount; 

 vii) de toegang tot contact met de 

vervoerder; 

 viii) de toegang tot informatie met 

betrekking tot de aangeboden hulp bij het 

vervoer; 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel C 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

C. diensten voor mobiele apparaten, 

slimme kaartsystemen en realtime-

informatie; 

Schrappen 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel C – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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: 

Schrappen 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel C – alinea 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken 

en functies van de dienst: 

Schrappen 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel C – lid 1 – letter a – punt i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

Schrappen 

 

Amendement  113 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel C – lid 1 – letter a – punt ii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) er worden alternatieven geboden Schrappen 
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voor niet-tekstuele content;  

Amendement  114 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel C – lid 1 – letter a – punt iii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

Schrappen 

Amendement  115 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel C – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

Schrappen 

Amendement  116 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

D. zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van personenvervoer- en 
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personenvervoerdiensten worden gebruikt:  toeristische diensten worden gebruikt 

Amendement  117 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder personen 

met een handicap of leeftijdsgerelateerde 

beperkingen) zoveel mogelijk te 

bevorderen, worden bij het ontwerp en de 

productie de volgende elementen 

toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder personen 

met een handicap of leeftijds- en 

gezondheidsgerelateerde beperkingen) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende toegankelijkheidseisen voldaan: 

Amendement  118 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel D – lid 1 – letter a – punt i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

Amendement  119 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel D – lid 1 – letter a – punt ii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) begrijpelijk is; ii) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

Amendement  120 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel D – lid 1 – letter a – punt iii 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) goed zichtbaar is; iii) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie)  

Amendement  121 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel D – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) de toegankelijkheidskenmerken 

van het product vermeldt en uitlegt hoe 

deze gebruikt moeten worden en met 

welke hulptechnologieën ze compatibel 

zijn;  

Amendement  122 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V– deel D – lid 1 – letter a – punt iv 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden;  

iv) een passende lettergrootte en een 

passend lettertype heeft, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid voor te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen; 

Amendement  123 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 1 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) de compatibiliteit van het product 

met hulpmiddelen en -technologieën, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. Het product maakt 
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ook het gebruik van een persoonlijke 

koptelefoon mogelijk. 

Amendement  124 

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 

Amendement  125 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

 

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: 

Amendement  126 

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) mag het niet zo zijn dat een 

toegankelijkheidskenmerk door een 

gebruiker die het kenmerk nodig heeft, 

moet worden ingeschakeld; 

Amendement  127 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling V – deel D – lid 2 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) wanneer een tijdgebonden respons 

is vereist, wordt de gebruiker visueel 

alsook via tast of gehoor hierop attent 

gemaakt en de mogelijkheid geboden om 

de toegestane responstijd te verlengen; 

Amendement  128 

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) is het product bedienbaar, waarbij 

de bedienbare onderdelen van het 

product, zoals sleutels en bedieningen, 

voldoende contrast hebben met de 

achtergrond ervan en via tast te 

onderscheiden zijn; 

Amendement  129 

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 gebruikt, hebben deze een 

oriëntatie die via tast te onderscheiden is 

als oriëntatie van belang is voor het 

gebruik van de sleutel, het ticket of de 

kaart; 

Amendement  130 

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 

e) wanneer het product gebruikmaakt 

van biologische kenmerken van de 
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te controleren, met inbegrip van 

methoden om achtergrondruis te 

verminderen en de duidelijkheid te 

verbeteren; 

gebruiker, vertrouwt het niet op het 

gebruik van een specifiek biologisch 

kenmerk als enige middel voor 

gebruikersidentificatie of voor bediening 

van het product. 

Amendement  131 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 – letter a – punt i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat die waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust 

worden gemaakt, overeenkomstig letter 

b); 

Amendement  132 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 – letter a – punt ii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe deze 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

Amendement  133 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 – letter a – punt iii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

Schrappen 
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Amendement  134 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) websites 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 zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar 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 

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; 

Amendement  135 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) 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 
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beschikbaar zijn; 

Amendement  136 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 – letter b ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) 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 te 

ondermijnen; 

Amendement  137 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII– deel A – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. 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 en personen met een handicap. 

Amendement  138 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling VIII bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 AFDELING VIII bis 

 Accommodatiediensten 
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 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) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat die waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust 

worden gemaakt, overeenkomstig letter 

b); 

 ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe deze 

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 

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 
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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 te 

ondermijnen; 

 e) de gebouwde omgeving 

toegankelijk te maken voor personen met 

een handicap, overeenkomstig de 

voorschriften van afdeling X: 

 i) alle gemeenschappelijke ruimten 

(receptie, ingang, vrijetijdsfaciliteiten, 

conferentiezalen enz.); 

 ii) zalen overeenkomstig de eisen van 

afdeling X, waarbij het minimumaantal 

toegankelijke zalen per gebouw als volgt 

bedraagt: 

 – 1 toegankelijke zaal voor 

gebouwen met een totaal aantal zalen van 

minder dan 20; 

 – 2 toegankelijke zalen voor 

gebouwen met een totaal aantal zalen van 

meer dan 20 en minder dan 50; 

 – 1 extra toegankelijke zaal voor 

elke 50 zalen 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 
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beperking, waaronder personen met een 

handicap. 

 

Amendement  139 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 

personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking en personen met een 

handicap of leeftijdsgerelateerde 

beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie aan de volgende 

toegankelijkheidseisen voldaan: 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter a – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter a – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) begrijpelijk is; ii) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter a – punt iii 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) goed zichtbaar is; iii) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter a – punt iv 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

iv) een passende lettergrootte heeft en 

een passend lettertype, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen; 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter a – punt iv bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iv bis) beschikbaar wordt gemaakt in 

toegankelijke documenten in webformaat 

en elektronische niet-webdocumenten die 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust worden gemaakt; 

 

Amendement  145 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen), die: 
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Amendement  146 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter b – punt i (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) voldoet aan de vereisten in punt 1, 

onder a); 

Amendement  147 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter b – punt ii (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van het feit 

dat het product 

toegankelijkheidskenmerken omvat en 

van de hulptechnologieën waarmee het 

compatibel is; 

 

Amendement  148 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter c – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of 

geïntegreerd in het product worden 

verstrekt, aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

 

Amendement  149 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter c – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de instructies zijn weergegeven in Schrappen 
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tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

 

Amendement  150 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter c – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content; 

Schrappen 

 

Amendement  151 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter c – punt ii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii bis) beschikbaar wordt gemaakt in 

toegankelijke documenten in webformaat 

en elektronische niet-webdocumenten die 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust worden gemaakt; 

Amendement  152 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter c – punt ii ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii ter) in de instructies worden de 

toegankelijkheidskenmerken van het 

product vermeld en wordt uitgelegd hoe 

deze moeten worden gebruikt en met 

welke binnen de Unie en internationaal 

beschikbare hulptechnologieën ze 

compatibel zijn; 
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Amendement  153 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter c – punt ii quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii quater) de informatie wordt op 

verzoek verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

 

Amendement  154 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) de compatibiliteit van het product 

met uiteenlopende hulpmiddelen en -

technologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  155 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX – deel A – lid 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ontwerp van de gebruikersinterface en de 

manier van functioneren: 

Functionaliteitseisen voor de 

gebruikersinterface en het ontwerp van het 

product 

 

Amendement  156 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken; 

a) communicatie en oriëntatie via 

meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 

maken en: 

 

Amendement  157 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter a – punt i (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, biedt het product minstens één 

informatie- en bedieningswijze die geen 

zicht vereist; 

 

Amendement  158 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter a – punt ii (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) wanneer het product auditieve 

informatie- en bedieningswijzen aanbiedt, 

biedt het product minstens één informatie- 

en bedieningswijze die geen gehoor 

vereist; 

 

Amendement  159 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie; 

b) voorzien in alternatieven voor 

spraak bij communicatie en oriëntatie. 

Wanneer het product gesproken input van 

gebruikers vereist, biedt het product 

minstens één bedieningswijze die niet 

vereist dat gebruikers met de mond 
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geproduceerde geluiden zoals spraak, 

fluit- of klikgeluiden produceren; 

 

Amendement  160 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) mogelijkheden bieden voor 

flexibele vergroting en contrast; 

c) wanneer het product visuele 

communicatie- en bedieningswijzen 

aanbiedt, voorzien in faciliteiten die de 

gebruikers in staat stellen beter gebruik te 

maken van hun beperkte 

gezichtsvermogen, onder meer door 
flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit te bieden, alsook 

de mogelijkheid om het contrast en de 

helderheid te wijzigen en indien mogelijk 

inclusief flexibele methoden om het 

onderscheid tussen visuele voor- en 

achtergrondelementen te controleren en 

flexibele controle over het vereiste 

gezichtsveld; 

 

Amendement  161 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) bij de overdracht van informatie 

een alternatieve kleurkeuze bieden; 

d) voorzien in een visuele 

bedieningswijze die geen waarneming van 

kleur vereist; 

 

Amendement  162 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) flexibele methoden bieden om het 

onderscheid tussen voor- en achtergrond te 

e) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen en 
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controleren, met inbegrip van methoden 

om achtergrondruis te verminderen en de 

duidelijkheid te verbeteren; 

voorzien in versterkte audiokenmerken ter 

verbetering van de duidelijkheid, inclusief 
flexibele methoden om het onderscheid 

tussen voor- en achtergrond te controleren 

wanneer spraak en achtergrond als 

afzonderlijke audiostromen beschikbaar 

zijn; 

Amendement  163 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) gebruikers de mogelijkheid geven 

de geluidssterkte aan te passen; 

f) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek die, ook wanneer het 

product manuele handelingen vereist, 

faciliteiten bieden die gebruikers in staat 

stellen het te gebruiken op een andere 

wijze die geen besturing met fijne 

motoriek vereist, zoals handgreep of 

krachtige handbewegingen, noch 

gelijktijdige bediening van meer dan één 

besturing; 

 

Amendement  164 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

g) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht waarbij, 

ook wanneer het product vrijstaand of 

geïnstalleerd is, de informatie- en 

bedieningselementen zich binnen 

standaard toegankelijk bereik bevinden of 

waarbij het voor een gebruiker mogelijk is 

het binnen bereik te plaatsen; 

 

Amendement  165 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter h 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) voorzien in wijzen van bediening 

met beperkte reikwijdte en kracht; 

h) wanneer het product visuele 

informatiewijzen aanbiedt, biedt het 

product minstens één informatiewijze die 

de kans op het uitlokken van 

lichtgevoelige aanvallen tot een minimum 

beperkt; 

 

Amendement  166 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) het ontstaan van lichtgevoelige 

aanvallen vermijden. 

i) voorzien in kenmerken die de 

communicatie en de bediening door de 

gebruiker eenvoudiger en gemakkelijker 

in gebruik maken; 

 

Amendement  167 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel A – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) wanneer het product kenmerken 

ten behoeve van de toegankelijkheid 

aanbiedt, wordt de privacy van gebruikers 

gewaarborgd bij het gebruik van deze 

kenmerken. 

 

Amendement  168 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel B – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de gebouwde omgeving waar de 

dienst wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 

maken overeenkomstig deel C, 

a) de gebouwde omgeving waar de 

dienst wordt verleend, met inbegrip van de 

grensoverschrijdende en intermodale 
vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 
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onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van het 

nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed; 

maken overeenkomstig deel C, 

onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van het 

nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed; 

 

Amendement  169 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX– deel B – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) vrij en passend vervoer van 

rolstoelen en blindengeleidehonden in 

vervoersdiensten te waarborgen. 

Amendement  170 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling X – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het gebruik van de bijbehorende 

terreinen en faciliteiten in de open lucht die 

onder de verantwoordelijkheid van de 

dienstverlener vallen; 

a) het gebruik van de bijbehorende 

terreinen en faciliteiten in de open lucht; 

Amendement  171 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling X – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) het gebruik van apparatuur en 

voorzieningen bij de levering van de 

dienst; 

g) het gebruik van apparatuur en 

voorzieningen bij de levering van het 

product of de dienst; 

 

 



 

RR\1125427NL.docx 277/420 PE597.391v02-00 

 NL 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake toegankelijkheidsvereisten voor 

producten en diensten 

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

Commissie ten principale 

       Datum bekendmaking 

IMCO 

18.1.2016 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

TRAN 

18.1.2016 

Medeverantwoordelijke commissies - 

datum bekendmaking 

15.12.2016 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Keith Taylor 

25.2.2016 

Behandeling in de commissie 26.9.2016 25.1.2017 22.3.2017  

Datum goedkeuring 11.4.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

24 

1 

19 

Bij de eindstemming aanwezige leden Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław 

Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro 

de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, 

Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria 

Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Jakop Dalunde, Werner Kuhn, Matthijs van Miltenburg 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka 

 



 

PE597.391v02-00 278/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

24 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

EFDD Daniela Aiuto, Peter Lundgren 

GUE/NGL Jiří Maštálka 

PPE Deirdre Clune 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, 

Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia 
Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

19 0 

ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

PPE Georges Bach, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-
Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano 

Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

  



 

RR\1125427NL.docx 279/420 PE597.391v02-00 

 NL 

 

14.7.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Rapporteur voor advies: Petra Kammerevert 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Met dit voorstel moeten de bepalingen van VN-verdrag inzake de toegankelijkheid voor 

personen met een handicap1 op uniforme wijze worden omgezet in de EU, wat ten goede 

komt aan het vrije verkeer van goederen en diensten in de EU. De rechten van personen met 

een handicap moeten worden bevorderd en beschermd. 

Audiovisuele mediadiensten en elektronische boeken vallen volledig onder het voorstel. 

Voor audiovisuele mediadiensten is echter de AVMD-richtlijn2 als specifieke richtlijn van 

kracht. De in deze richtlijn vastgelegde regelingen, ook met betrekking tot de 

toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten, zijn in overeenstemming met de informatie- 

en mediavrijheid, de bescherming en bevordering van het pluralisme in de media en de 

culturele diversiteit en respecteren de media- en cultuurpolitieke bevoegdheid van de 

lidstaten. 

De AVMD-richtlijn wordt momenteel door de Commissie bewerkt, naar alle 

waarschijnlijkheid zal er op 25 mei 2016 een dienovereenkomstig voorstel worden 

gepubliceerd. Met betrekking tot de genoemde grondrechten en de bevoegdheid van de 

lidstaten lijkt de bevordering van de toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten door 

een in de AVMD-richtlijn zelf te implementeren stimuleringsmodel de voorkeur te genieten 

boven de hier gekozen restrictieve en repressieve benadering. Alleen op die manier kan 

rekening worden gehouden met het specifieke kenmerk van alle audiovisuele mediadiensten, 

nl. dat ze drager zijn van culturele goederen. Dat kenmerk rechtvaardigt tegelijkertijd de 

                                                 
1 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006. 
2 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie 

van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 

mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 
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definitieve regeling in de specifiekere AVMD-richtlijn. 

Het hier in het voorstel voor een richtlijn gekozen model kan op het gebied van de 

audiovisuele diensten de diversiteit bedreigen. 

Regelingen voor zo toegankelijk mogelijke audiovisuele mediadiensten zijn ongetwijfeld 

wenselijk. Het is de taak van de wetgever om de uit het VN-verdrag inzake de 

toegankelijkheid voor personen met een handicap enerzijds en de uit het VN-verdrag 

betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen1 

anderzijds voortkomende tegenstrijdige belangen optimaal op elkaar af te stemmen. Bij beide 

VN-verdragen is de EU partij geworden, bij het VN-verdrag inzake de toegankelijkheid voor 

personen met een handicap op 23 december 2010, en bij het VN-verdrag inzake de culturele 

diversiteit op 18 december 2006. Uit het voorstel voor een richtlijn is niet op te maken dat 

deze belangen op elkaar zijn afgestemd. 

In artikel 167 van het VWEU wordt bepaald dat de Europese Unie bij haar optreden rekening 

houdt met de culturele aspecten en daarbij het subsidiariteitsbeginsel toepast. Volgens dat 

beginsel treedt de Unie slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 

optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, hetzij op centraal 

niveau of op regionaal en lokaal niveau (artikel 5, lid 3 VEU). De toegankelijkheid van 

elektronische boeken en van audiovisuele mediadiensten kan door de lidstaten zelf in 

voldoende mate worden bewerkstelligd, en zelfs in die mate dat zonder ingrijpen op EU-

niveau het gewenste positieve effect voor de interne markt kan worden bereikt. Anders zou 

niet kunnen worden verklaard waarom de grensoverschrijdende vraag naar audiovisuele 

mediadiensten en elektronische boeken stijgt, die zelf in de afgelopen jaren merkbare 

verbeteringen in de toegankelijkheid hebben gekend. Over het geheel genomen is het aantal 

audiodescripties en ondertitels in de EU gestegen. Derhalve wordt hier voorgesteld 

elektronische boeken en audiovisuele mediadiensten uit het voorstel voor een richtlijn te halen 

en een cultuur- en media-uitzondering in het voorstel voor een richtlijn op te nemen. 

Datzelfde geldt voor radiodiensten, en voor die diensten die audiovisuele of radiodiensten 

begeleiden en niet onder de richtlijn vallen. 

Tenslotte is het de vraag, gezien artikel 12, lid 2 juncto lid 5 van het voorstel, of het voorstel 

voor een richtlijn volledig tot zijn recht komt. Volgens dit artikel moet een marktdeelnemer 

vaststellen dat de naleving van de toegankelijkheidseisen voor hem een onevenredige last tot 

gevolg heeft en "de markttoezichtautoriteit daarvan in kennis stellen". De beoordeling van de 

onevenredigheid ligt daarbij uitdrukkelijk uitsluitend bij de marktdeelnemer, verg. lid 5. Een 

eventuele foutieve beoordeling kan weliswaar door de marktoezichtautoriteit worden 

gecontroleerd, verg. artikel 17, lid 2. Het blijft echter onduidelijk wat er bij een verschillende 

beoordeling door de marktdeelnemer en de marttoezichtautoriteit gebeurt. 

Aan de andere kant lijkt het zinvol door te gaan met de standaardiseringsinspanningen voor 

"eindapparatuur met geavanceerde computerfuncties voor gebruik door consumenten in 

verband met audiovisuele mediadiensten", dus bijvoorbeeld smart TV's, en leesapparatuur 

voor elektronisch opgeslagen boekcontent.  

                                                 
1 2006/515/EG: Besluit 2006/515/EG van de Raad van 18 mei 2006 inzake de sluiting van het UNESCO-verdrag 

betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen (PB L 201 van 25.7.2006, 

blz. 15). 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 26, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven. 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving, maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven en vermindert de kans op sociale 

uitsluiting. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 
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bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking, waaronder personen met 

een handicap, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking, met name personen met een 

handicap, leiden tot belemmeringen in het 

vrije verkeer van dergelijke producten en 

diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) In artikel 9 bij het VN-verdrag 

wordt bepaald dat de partijen bij dat 

verdrag passende maatregelen moeten 

nemen om personen met een handicap op 

voet van gelijkheid met anderen de toegang 

te garanderen tot de fysieke omgeving, tot 

vervoer, tot informatie en communicatie 

(met inbegrip van informatie- en 

communicatietechnologieën en -systemen) 

en tot andere voorzieningen en diensten die 

openstaan voor of verleend worden aan het 

publiek, zowel in stedelijke als landelijke 

gebieden. Het VN-comité voor de rechten 

van personen met een handicap heeft 

gewezen op de noodzaak een 

wetgevingskader te creëren met concrete, 

afdwingbare en tijdgebonden benchmarks 

voor het toezicht op de geleidelijke 

invoering van toegankelijkheid. 

(12) Artikel 9 bij het VN-verdrag 

bepaalt dat de partijen bij dat verdrag 

passende maatregelen moeten nemen om 

personen met een handicap op voet van 

gelijkheid met anderen de toegang te 

garanderen tot de fysieke omgeving, tot 

vervoer, tot toeristische diensten, tot 

informatie en communicatie (met inbegrip 

van informatie- en 

communicatietechnologieën en -systemen) 

en tot andere voorzieningen en diensten die 

openstaan voor of verleend worden aan het 

publiek, zowel in stedelijke als landelijke 

gebieden. Het VN-comité voor de rechten 

van personen met een handicap heeft 

gewezen op de noodzaak een 

wetgevingskader te creëren met concrete, 

afdwingbare en tijdgebonden benchmarks 

voor het toezicht op de geleidelijke 

invoering van toegankelijkheid. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 
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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) In sommige situaties is de 

toegankelijkheid van de gebouwde 

omgeving een voorwaarde voor personen 

met een handicap om de betreffende 

diensten daadwerkelijk te kunnen 

gebruiken. Gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen voor de gebouwde 

omgeving zouden 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. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 50 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen 

maatregelen tegen producten die niet 

voldoen aan de toegankelijkheidseisen van 

deze richtlijn. Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen waarbij belanghebbende 

partijen geïnformeerd worden over 

voorgenomen maatregelen tegen producten 

die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met organisaties van 

personen met een handicap en met de 

betrokken marktdeelnemers, eerder tegen 

dergelijke producten op te treden. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor gebruik door 

consumenten in verband met audiovisuele 

mediadiensten. 

(d)  eindapparatuur voor gebruik door 

consumenten in verband met audiovisuele 

mediadiensten in de zin van artikel 1, lid 

1, onder a), van Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1bis. 

 ________________ 

 1bis Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 10 

maart 2010 betreffende de coördinatie van 

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele 

mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, 

blz. 1).   

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis)  leesapparatuur voor elektronisch 

opgeslagen boekcontent. 

 

 

Amendement  9 

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; 

Schrappen 
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Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) elektronische boeken; Schrappen 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Deze richtlijn heeft geen 

betrekking op radiodiensten, audiovisuele 

mediadiensten en begeleidende diensten 

alsmede culturele goederen en diensten.  

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) "audiovisuele mediadiensten": 

diensten in de zin van artikel 1, lid 1, 

onder a), van Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad;1 

Schrappen 

______________  

1 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele 

mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, 

blz. 1).  

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De in de bijlagen vastgestelde 

eisen mogen in geen geval resulteren in 

lagere eisen en normen inzake 

toegankelijkheid dan degene die reeds op 

grond van nationale wetgeving bestaan. 

 

 

Amendement  14 

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. Eindapparatuur voor gebruik door 

consumenten in verband met audiovisuele 

mediadiensten voldoet aan de eisen van 

afdeling IV van bijlage I. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Elektronische boeken voldoen aan 

de eisen van afdeling VII van bijlage I. 

8. Leesapparatuur voor elektronisch 

opgeslagen boekcontent voldoet aan de 

eisen van afdeling VII van bijlage I. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De toegankelijkheidseisen 

overeenkomstig artikel 3 gelden niet 

wanneer passende, voor alle gebruikers 

onder dezelfde voorwaarden toegankelijke 

alternatieven, zoals toegankelijke 
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producten of diensten, beschikbaar zijn. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de 

leden 1 tot en met 5 voorziene 

uitzondering, stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat 

waar het product of de dienst op de markt 

wordt aangeboden of in de handel wordt 

gebracht daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekken zij eveneens de in lid 3 

bedoelde beoordeling. Micro-

ondernemingen zijn vrijgesteld van deze 

verplichting tot kennisgeving, maar zij 

moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een relevante 

markttoezichtautoriteit te verstrekken. 

6. Als de marktdeelnemers menen dat 

zij voor een specifiek product of een 

specifieke dienst recht hebben op de in de 

leden 1 tot en met 5 voorziene 

uitzondering, stellen zij de relevante 

bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het 

product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Micro-ondernemingen en verenigingen 

zonder winstoogmerk zijn vrijgesteld van 

deze verplichting tot kennisgeving, maar 

zij moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een relevante 

bevoegde autoriteit te verstrekken. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Om een correcte handhaving en 

toezicht op de uitzonderingen op grond 

van leden 1 tot 5 te verzekeren, zetten de 

relevante bevoegde autoriteiten een 

gestructureerde dialoog op met de 

organisaties van personen met een 

handicap. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zien erop toe dat het publiek 

op de hoogte is van het bestaan, de 

verantwoordelijkheden en de identiteit van 

de autoriteiten zoals bedoeld in de eerste 

alinea. Deze autoriteiten stellen de 

informatie op verzoek in toegankelijke 

formaten beschikbaar. 

De lidstaten zien erop toe dat het publiek 

op de hoogte is van het bestaan, de 

verantwoordelijkheden en de identiteit van 

de autoriteiten zoals bedoeld in de eerste 

alinea. Deze autoriteiten stellen de 

informatie over hun werkzaamheden en 

over de beslissingen die zij hebben 

genomen op verzoek van leden van het 

betreffende publiek in toegankelijke 

formaten beschikbaar. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedure op nationaal niveau voor 

producten die een risico in relatie tot 

toegankelijkheid vertonen 

Procedure voor producten die niet 

beantwoorden aan de voorschriften voor 
toegankelijkheid 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[… insert date - six years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

2. Zij passen deze bepalingen 

progressief toe, aan de hand van de 

levenscyclus van een product of een 

dienst, en in elk geval niet later dan zes 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Audiovisuele mediadiensten en de 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties 

Eindapparatuur voor gebruik door 

consumenten in verband met audiovisuele 

mediadiensten 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IV – punt A 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

A. Diensten Schrappen 

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) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt 

B over "Gerelateerde 

consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties"; 

 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken 

en  functies van de dienst: 

 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven;   

 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

 

iii)  de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c);   
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c) websites 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 op zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn   

 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen;  

 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures 

en veranderingen te integreren die gericht 

zijn op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking.  

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – punt B – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Gerelateerde 

consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties: 

Schrappen 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elektronische boeken Leesapparatuur voor elektronisch 

opgeslagen boekcontent 
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Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – punt A 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

A. Diensten Schrappen 

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) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van punt 

B "Producten"; 

 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken 

en  functies van de dienst: 

 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

 

iii)  de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c);  

 

c) websites 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 op zo'n 

manier dat interoperabiliteit mogelijk is 

met uiteenlopende gebruikersagenten en 
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hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn 

d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen;  

 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures 

en veranderingen te integreren die gericht 

zijn op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – punt B – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Producten Schrappen 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Rapporteur voor advies: Rosa Estaràs Ferragut 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De rapporteur is ingenomen met de verschijning van het voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor 

producten en diensten. Dit voorstel vormt een bevestiging dat de Commissie vastbesloten is de 

toegankelijkheid voor personen met een handicap in de Europese Unie te verbeteren.  

 

De belangrijkste doelstelling van deze regeling – ook bekend als de 'Europese 

Toegankelijkheidswet' – is het afstemmen en harmoniseren van de wetgeving van de lidstaten 

op het gebied van toegankelijkheid. Het opnemen van toegankelijkheidsmaatregelen in de 

nationale wetgeving is een verplichting waaraan reeds gehoor is gegeven door de landen die 

het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap hebben 

ondertekend, ingevolge artikel 9 van dit verdrag. Daarom ondersteunt de Europese Unie de 

lidstaten bij het voldoen aan hun verplichtingen door de regelgeving op dit gebied te 

harmoniseren en zo te voorkomen dat de interne markt van de EU gefragmenteerd raakt.  

 

In dit opzicht is het belangrijk om het voorstel in het kader te plaatsen van de beoordeling van 

de Europese Unie door het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPD-

comité), waarbij de constructieve dialoog plaatsvond tijdens de veertiende vergaderperiode (op 

27 en 28 augustus 2015 te Genève). Op grond van deze dialoog heeft het CRPD-comité zijn 

slotopmerkingen over de EU vastgesteld, waarin met name de verwijzing naar het voorstel voor 

een richtlijn en aanverwante zaken sterk naar voren kwam, zoals blijkt uit paragraaf 29 in het 

deel over artikel 9 (toegankelijkheid). In deze paragraaf roept het CRPD- comité de Europese 

Unie op een gewijzigde Europese toegankelijkheidswet aan te nemen, met inbegrip van 

effectieve en toegankelijke handhavings- en klachtenmechanismen, overeenkomstig de in 
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algemene opmerking nr. 2 van het comité uiteengezette richtsnoeren en in samenspraak met 

functionarissen voor gegevensbescherming. 

 

In het algemeen kan worden gesteld dat ICT-producten en -diensten uitvoerig gedekt worden 

door de toegankelijkheidswet – een belangrijk punt dat met instemming moet worden begroet. 

Niettemin is de reikwijdte een gebied dat werkelijk vatbaar is voor verbetering, zodat de wet 

een ruimer scala aan goederen en diensten bestrijkt, waaronder transport, gezondheidszorg, 

onderwijs, opleiding, huisvesting, toerisme, verzekeringspolissen, elektrische apparaten, de 

detailhandel, juridische zaken, rechtspleging, cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. 

 

 

Toegankelijkheidseisen  

 

Er moet op worden toegezien dat de eisen vergezeld gaan van omvattende en gedetailleerdere 

eisen en toelichtingen in de bijlage bij het voorstel, waarbij de behoeften van alle personen met 

een handicap aan de orde komen, ook van vrouwen en meisjes met een handicap, en personen 

met een handicap die intensievere ondersteuning vereisen.  

 

De vereisten voor de bebouwde omgeving zijn ontoereikend. Gesteld wordt dat de lidstaten 

"ertoe kunnen besluiten" de gebouwde omgeving op te nemen wanneer deze verband houdt met 

de verstrekking van een product of de verlening van een dienst. Dit moet versterkt worden door 

de toegankelijkheid van de betreffende gebouwde omgeving verplicht te stellen, aangezien het 

voor personen met een handicap geen verschil zal maken of een dienst of product toegankelijk 

is wanneer zij er fysiek geen toegang toe hebben.  

 

Verplichtingen voor fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs 

Deze groepen moeten op elk moment informatie kunnen verstrekken over de 

toegankelijkheidskenmerken van de producten en niet alleen naar aanleiding van "een met 

redenen omkleed verzoek van een bevoegde nationale autoriteit".  

 

 

Markttoezicht voor producten  
 

Informatie over niet-naleving van de door de autoriteiten gestelde toegankelijkheidseisen moet 

systematisch openbaar worden gemaakt en niet slechts op verzoek. 

 

 

Handhaving 

 

Het is positief dat in het ontwerpvoorstel voor een richtlijn wordt vermeld dat consumenten 

en/of overheidsorganen of particuliere verbanden juridische stappen kunnen nemen bij de 

nationale rechter wanneer zij te maken krijgen met niet-naleving van de richtlijn. Gezien de 

uitdagingen waar veel personen met een handicap mee te maken hebben wanneer zij proberen 

toegang te krijgen tot het rechtssysteem zelf, is deze bepaling echter ontoereikend om 

voldoende actie te nemen tegen marktdeelnemers. Handhaving moet dus niet afhankelijk zijn 

van individuele acties van consumenten, maar vindt eerst en vooral plaats door middel van een 

omvattend systeem van tenuitvoerlegging en monitoring, in combinatie met een 

klachtenmechanisme voor consumenten. De lidstaten moeten de markttoezichtautoriteiten 
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sterkte bevoegdheden verlenen om de correcte toepassing van de richtlijn te monitoren en te 

handhaven. 

 

 

Sancties  
 

Geïnde middelen moeten worden geherinvesteerd in maatregelen in verband met 

toegankelijkheid. Tevens moet vermeden worden dat het betalen van boetes beschouwd wordt 

als een "goedkope" optie om de in artikel 3 genoemde toegankelijkheidseisen niet te hoeven 

toepassen. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 21, artikel 23 en artikel 26, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van bepaalde toegankelijke 

producten en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van toegankelijke producten 

en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten voor alle burgers op 

de interne markt toenemen en worden 
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toenemen. voorwaarden gecreëerd voor inclusieve en 

niet-discriminerende participatie. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven. 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal personen met 

een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 
aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, is in het belang van de consument, 

zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en is een eerste vereiste om 

alle burgers zelfstandig te laten leven. 

 (Het eerste gedeelte van dit amendement 

(wijziging van de definitie van “burgers 

met een handicap en/of functionele 

beperking in "personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen ") is van toepassing op 

de gehele tekst en moet dan ook in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De lidstaten dienen maatregelen te 

nemen ter waarborging van het volledige 

genot van alle grondrechten en 

fundamentele vrijheden op voet van 

gelijkheid. De lidstaten moeten bij de 

vaststelling van maatregelen en 

voorschriften op het gebied van 
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toegankelijkheid en een grotere deelname 

van personen met een handicap en van 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen aan de interne markt 

dan ook vertrekken van het beginsel van 

gendergelijkheid. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Meer dan 80 miljoen personen met 

een handicap in de Unie hebben dringend 

behoefte aan een toegankelijke omgeving. 

Mensen met een handicap ondervinden 

moeilijkheden bij deelname aan de 

arbeidsmarkt en bij hun 

vrijetijdsbesteding, en volgens de 

Verenigde Naties komen handicaps 

daadwerkelijk vaker voor bij vrouwen dan 

bij mannen.  

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) Gezien het feit dat vrouwen 

en meisjes met een handicap met 

meerdere vormen van discriminatie 

worden geconfronteerd en dat zorgtaken 

ongelijk zijn verdeeld over mannen en 

vrouwen, is het noodzakelijk om de 

toegankelijkheid in alle sectoren te 

verbeteren. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quinquies) De bevolking in de Unie 

blijft verder vergrijzen, waardoor steeds 

meer personen met leeftijdgerelateerde 

beperkingen behoefte hebben aan 

toegankelijke producten en diensten en 

een structureel goed ontworpen omgeving 

om hun dagelijkse activiteiten te kunnen 

blijven uitvoeren. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 sexies) De marginalisering van 

vrouwen met een handicap is groter dan 

het isolement waarmee mannen met een 

handicap worden geconfronteerd. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 septies) Meervoudige discriminatie 

op grond van geslacht en handicap in al 

zijn vormen is een aanhoudend probleem, 

dat tot sociale uitsluiting (gebrek aan 

zelfvertrouwen, financiële 

afhankelijkheid, sociaal isolement), 

uitsluiting in het onderwijs (grote 

aantallen ongeletterden, lagere 

opleidingsniveaus, vooral bij vrouwen) en 

uitsluiting op de arbeidsmarkt (lagere 

participatie op de arbeidsmarkt, neiging 

om laagbetaalde, tijdelijke of onzekere 

banen te hebben) leidt, met bijkomende 

stress en psychologische problemen voor 

personen met een handicap, hun gezinnen 
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en hun zorgverleners tot gevolg. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 octies) Er bestaan weliswaar 

talrijke bepalingen in internationale 

verdragen en in het Europees recht, maar 

burgers kunnen zich nog steeds niet ten 

volle op deze bepalingen beroepen en de 

sociale rechten van personen met een 

handicap worden niet ten volle 

geëerbiedigd, doordat zij bijvoorbeeld 

geen eerlijke kans krijgen om op gelijke 

voet deel te nemen aan het politieke, 

sociale en economische leven; Vrouwen 

en meisjes met een handicap bevinden 

zich nog steeds in de marge van de 

besluitvorming, vooruitgang en 

gendergelijkheid. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 nonies) Bij het ontwikkelen van 

producten, gereedschappen, toestellen en 

diensten dient rekening te worden 

gehouden met universele 

toegankelijkheid, ontwerpen voor 

iedereen en genderperspectieven, opdat zij 

algemeen gebruikt zouden kunnen 

worden door mannen, jongens, vrouwen 

en meisjes met een handicap. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking, waaronder personen met 

een handicap, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst en moet dan ook in de gehele tekst 

worden doorgevoerd.) 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen weerhouden met 

name zelfstandigen, kmo's en micro-

ondernemingen ervan om zakelijke 

activiteiten buiten hun binnenlandse markt 

op te zetten. De nationale of zelfs regionale 

of lokale toegankelijkheidseisen die de 

lidstaten hebben ingesteld, verschillen 

momenteel zowel wat betreft het 

toepassingsgebied als de mate van 

gedetailleerdheid. Door de extra kosten die 

nodig zijn om toegankelijke producten en 

diensten voor elke nationale markt te 

ontwikkelen en in de handel te brengen, 

hebben deze verschillen een negatief effect 

op het concurrentievermogen en de groei. 

(4) De uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen weerhouden met 

name zelfstandigen, kmo's en micro-

ondernemingen ervan om zakelijke 

activiteiten buiten hun binnenlandse markt 

op te zetten. De nationale of zelfs regionale 

of lokale toegankelijkheidseisen die de 

lidstaten hebben ingesteld, verschillen 

momenteel zowel wat betreft het 

toepassingsgebied als de mate van 

gedetailleerdheid. Door de extra kosten die 

nodig zijn om toegankelijke producten en 

diensten voor elke nationale markt te 

ontwikkelen en in de handel te brengen, 

hebben deze verschillen een negatief effect 

op het concurrentievermogen en de groei, 

alsook op de deelname van consumenten. 

Bovendien hebben nationale autoriteiten, 

fabrikanten en dienstverleners te maken 

met onzekerheid over de 
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toegankelijkheidseisen voor potentieel 

grensoverschrijdende diensten en het 

geldende beleidskader op het gebied van 

toegankelijkheid. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Kmo's en micro-ondernemingen 

scheppen de meeste banen in de Unie, 

hoewel zij geconfronteerd worden met 

belemmeringen en obstakels die de 

ontwikkeling van hun producten en 

diensten in de weg staan, in het bijzonder 

in een grensoverschrijdende context. 

Daarom moeten de lidstaten het werk van 

kmo's en micro-ondernemingen 

vergemakkelijken door de nationale 

voorschriften inzake toegankelijkheid te 

harmoniseren, met behoud van de 

noodzakelijke waarborgen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Door de beperkte concurrentie 

tussen leveranciers krijgen de gebruikers 

van toegankelijke producten en diensten te 

maken met hoge prijzen. De uitwisseling 

van ervaringen op nationaal en 

internationaal niveau tussen 

marktdeelnemers die inspelen op 

maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen kan voordelen opleveren, 

maar die worden beperkt door de 

versnippering tussen nationale regelingen. 

(5) Door de beperkte concurrentie 

tussen leveranciers en het ontbreken van 

gemeenschappelijke minimumregels 

inzake toegankelijkheid op de interne 

markt krijgen de gebruikers van 

toegankelijke producten en diensten te 

maken met hoge prijzen, wat in combinatie 

met een lager inkomen en het risico op 

armoede leidt tot minder mogelijkheden 

om gebruik te maken van deze producten 

en diensten. De uitwisseling van 

ervaringen op nationaal en internationaal 

niveau tussen marktdeelnemers die 
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inspelen op maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen kan 

voordelen opleveren, maar die worden 

beperkt door de versnippering tussen 

nationale regelingen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor de naleving 

van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie.  

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, bij te dragen aan het scheppen 

van banen, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken, 

grensoverschrijdende belemmeringen 

terug te dringen en tegen te gaan, en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie en voor hun verdere economische 

ontwikkeling in plaats van voor de 

naleving van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 
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eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap om te profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te waarborgen, en naar 

bevordering van de toepassing van artikel 

26 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 

vanuit een gendergelijkheidsperspectief, 

zodat zij kunnen profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun beroepsintegratie en 

hun deelname aan het gemeenschapsleven 

te waarborgen, rekening houdend met 

genderperspectieven, en naar bevordering 

van de toepassing van de artikelen 25 en 

26 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

 (Het eerste gedeelte van dit amendement 

(wijziging van de definitie van “personen 

met een handicap” in "personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 

") is van toepassing op de gehele tekst en 

moet dan ook in de gehele tekst worden 

doorgevoerd.) 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) In de Europese Unie komen 

handicaps vaker voor bij vrouwen dan bij 

mannen. Vrouwen met een handicap 

worden bij de uitoefening van hun 

grondrechten en fundamentele vrijheden 

geconfronteerd met meervoudige 

discriminatie en aanzienlijke 

belemmeringen, zoals lichamelijke, 

seksuele, economische en institutionele 

discriminatie bij de toegang tot onderwijs 

en werkgelegenheid, wat tot sociaal 

isolement en psychologische trauma's kan 

leiden. Vrouwen worden ook onevenredig 

zwaar getroffen door handicaps, 

aangezien zij vaker instaan voor de zorg 

van gezinsleden met een handicap, en zij 

worden vaker het slachtoffer van 

discriminatie door associatie dan mannen. 
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Een gelijke behandeling en positieve 

acties en beleidsmaatregelen voor 

vrouwen met een handicap en voor 

moeders van kinderen met een handicap 

zijn een fundamenteel mensenrecht en 

een ethische plicht. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt. 

Consumenten in de Unie kunnen nog 

steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten.  

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt, 

zodat de handel wordt bevorderd en de 

werkgelegenheid binnen de Unie wordt 

versterkt. Consumenten in de Unie kunnen 

nog steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 12 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 

vereist in artikel 6 dat partijen passende 

maatregelen nemen om de volledige 

ontwikkeling, positieverbetering en 

mondigheid van vrouwen te waarborgen, 

waarbij in artikel 9 wordt erkend dat 

passende maatregelen moeten worden 

genomen om ervoor te zorgen dat meisjes 

en vrouwen met een handicap effectief 

toegang krijgen tot de fysieke omgeving, 

tot vervoer, tot informatie en 

communicatie. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en 

diensten vast te stellen, hetgeen zonder 

optreden van de Unie zou leiden tot nog 

grotere verschillen tussen de nationale 

bepalingen. 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over 

toegankelijkheid, ontwerpen voor iedereen 

en de gebouwde omgeving vast te stellen. 

Bij de ontwikkeling van producten, 

gereedschappen, toestellen en diensten 

moet rekening worden gehouden met 

genderperspectieven, opdat zij algemeen 

gebruikt zouden kunnen worden door 

mannen, jongens, vrouwen en meisjes met 

een handicap, die zonder optreden van de 

Unie onder nog grotere verschillen tussen 

de nationale bepalingen te lijden zouden 

krijgen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De Europese strategie inzake 

handicaps 2010-2020 – Een hernieuwd 

engagement voor een onbelemmerd Europa 

omvat toegankelijkheid, in 

overeenstemming met het VN-verdrag, als 

een van de acht actieterreinen en is erop 

gericht de toegankelijkheid van producten 

en diensten te waarborgen. 

(15) De Europese strategie inzake 

handicaps 2010-2020 – Een hernieuwd 

engagement voor een onbelemmerd Europa 

omvat toegankelijkheid, in 

overeenstemming met het VN-verdrag, als 

een van de acht actieterreinen en een eerste 

vereiste voor participatie in de 

samenleving, en is erop gericht de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

te waarborgen. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De toegankelijkheidseisen moeten 

op zo'n manier worden ingevoerd dat ze 

een zo klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten 

opleveren, met name door alleen 

producten en diensten in het 

toepassingsgebied op te nemen die 

grondig zijn geselecteerd. 

(18) De in deze richtlijn vastgestelde 

vereisten moeten volledige participatie op 

de arbeidsmarkt voor iedereen mogelijk 

maken en moeten de belemmeringen 

waarmee personen met een handicap 

worden geconfronteerd proberen weg te 

nemen teneinde een goed werkende 

interne markt, billijke 

leefomstandigheden en een toegankelijke 

samenleving in de gehele Europese Unie 

te waarborgen. Door de participatie op de 

arbeidsmarkt voor iedereen te bevorderen, 

zullen marktdeelnemers op zoek kunnen 

gaan naar nieuwe kansen om zaken te 

doen. 

 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Door de genderdimensie 

mee te nemen in het voorstel voor een 

richtlijn betreffende de onderlinge 

aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen 

voor producten en diensten, kan een 

bijdrage worden geleverd aan een 

geïntegreerde aanpak om discriminatie 

van vrouwen met een handicap, moeders 

met kinderwagens en vrouwen die voor 

afhankelijke personen zorgen verder uit te 

bannen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Toegankelijkheid moet worden 

bereikt door het wegnemen en voorkomen 

van belemmeringen, bij voorkeur via een 

benadering op basis van universeel 

ontwerp of "ontwerpen voor iedereen". 

Toegankelijkheid mag het aanbrengen van 

redelijke aanpassingen niet uitsluiten als 

deze uit hoofde van nationale of EU-

wetgeving vereist zijn. 

(25) Toegankelijkheid moet worden 

bereikt door het wegnemen en voorkomen 

van belemmeringen, bij voorkeur via de 

toepassing van een benadering op basis 

van universeel ontwerp of "ontwerpen voor 

iedereen". Toegankelijkheid mag het 

aanbrengen van redelijke aanpassingen niet 

uitsluiten als deze uit hoofde van nationale 

of EU-wetgeving vereist zijn. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De fabrikant is op de hoogte van 

alle details van het ontwerp- en 

productieproces en verkeert als zodanig in 

de beste positie om de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

volledig uit te voeren. De verplichting tot 

(30) De fabrikant is op de hoogte van 

alle details van het ontwerp- en 

productieproces en verkeert als zodanig in 

de beste positie om de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

volledig uit te voeren. De verplichting tot 
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conformiteitsbeoordeling moet bij de 

fabrikant liggen. 

conformiteitsbeoordeling moet bij de 

fabrikant liggen. Consumenten, 

organisaties en de toepasselijke 

overheidsinstanties zouden evenwel de 

mogelijkheid moeten hebben om misbruik 

met betrekking tot de in deze richtlijn 

vastgestelde vereisten door 

marktdeelnemers te melden, in het 

bijzonder als de aangeboden producten of 

diensten de leefomstandigheden en/of het 

vermogen om deel te nemen aan de 

interne markt voor personen met een 

handicap nadelig beïnvloeden of inbreuk 

maken op het beginsel van 

gendergelijkheid. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke 

eisente vergemakkelijken, moet worden 

voorzien in een vermoeden van 

conformiteit voor producten en diensten 

die voldoen aan vrijwillige 

geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad 39 zijn vastgesteld om die eisen in 

de vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke 

toegankelijkheidseisen te 

vergemakkelijken, moet worden voorzien 

in een vermoeden van conformiteit voor 

producten en diensten die voldoen aan 

vrijwillige geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad39 zijn vastgesteld om die eisen in 

de vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

__________________ __________________ 

39 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

39 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 
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94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Om de doeltreffende toegang tot 

informatie voor markttoezichtdoeleinden te 

waarborgen, moet de informatie die vereist 

is om de conformiteit met alle toepasselijke 

handelingen van de Unie te verklaren in 

één enkele EU-conformiteitsverklaring 

beschikbaar zijn. Om de administratieve 

lasten voor de marktdeelnemers te 

beperken, moet het voor hen mogelijk zijn 

relevante afzonderlijke 

conformiteitsverklaringen in die enkele 

EU-conformiteitsverklaring te integreren. 

(41) Om de doeltreffende toegang tot 

informatie voor markttoezichtdoeleinden te 

waarborgen, moet de informatie die vereist 

is om de conformiteit met alle toepasselijke 

handelingen van de Unie te verklaren in 

één enkele EU-conformiteitsverklaring 

beschikbaar zijn, door de vrije toegang tot 

informatie, en in het bijzonder tot kennis 

in de lidstaten, te bevorderen. Om de 

administratieve lasten voor de 

marktdeelnemers te beperken, moet het 

voor hen mogelijk zijn relevante 

afzonderlijke conformiteitsverklaringen in 

die enkele EU-conformiteitsverklaring te 

integreren. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (42 bis) Bij het uitoefenen van 

markttoezicht op producten evalueren de 

markttoezichtautoriteiten de beoordeling, 

in samenwerking met personen met een 

handicap en hun organisaties.  
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Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) In overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 765/2008 verklaart 

de fabrikant door het aanbrengen van de 

CE-markering dat het product aan alle 

toepasselijke toegankelijkheidseisen 

voldoet en dat hij de volledige 

verantwoordelijkheid daarvoor op zich 

neemt. 

(45) In overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 765/2008 verklaart 

de fabrikant door het aanbrengen van de 

CE-markering en het verstrekken van 

aanvullende informatie voor producten en 

diensten die aan de 

toegankelijkheidseisen voldoen dat het 

product aan alle toepasselijke 

toegankelijkheidseisen voldoet en dat hij 

de volledige verantwoordelijkheid 

daarvoor op zich neemt. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 45 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (45 bis) Het recht van personen met 

een beperking en ouderen om te 

participeren en te integreren in het 

maatschappelijke en culturele leven van 

de Unie is verbonden met de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

audiovisuele mediadiensten. De lidstaten 

dienen dan ook passende en evenredige 

maatregelen te nemen om te verzekeren 

dat aanbieders van mediadiensten in hun 

rechtsgebied er actief naar streven om 

inhoud tegen 2022 toegankelijk te maken 

voor personen met een visuele of auditieve 

handicap. 
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Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V 

naleven. 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V naleven 

en dat zij organisaties van personen met 

een handicap regelmatig raadplegen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (48 bis) Nationale gegevensbanken 

die alle informatie bevatten over de mate 

van toegankelijkheid van de in artikel 1, 

leden 1 en 2, genoemde producten en 

diensten maken het beter mogelijk dat 

mensen met functionele beperkingen, 

waaronder personen met een handicap en 

hun organisaties, onder het markttoezicht 

komen te vallen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 50 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen 

maatregelen tegen producten die niet 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen waarbij belanghebbende 

partijen geïnformeerd worden over 

voorgenomen maatregelen tegen producten 
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voldoen aan de toegankelijkheidseisen van 

deze richtlijn. Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met organisaties van 

personen met een handicap en 

organisaties voor gendergelijkheid en met 
de betrokken marktdeelnemers, eerder 

tegen dergelijke producten op te treden. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 54 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn – namelijk het wegnemen van 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

bepaalde toegankelijke producten en 

diensten om bij te dragen aan de goede 

werking van de interne markt – niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt omdat dit de harmonisatie 

vereist van verschillende voorschriften uit 

hun respectieve rechtsstelsels, maar beter 

op het niveau van de Unie kan worden 

verwezenlijkt door gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen en regels voor het 

functioneren van de eengemaakte markt 

vast te stellen, kan de Unie, in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, maatregelen vaststellen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken, 

(54) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn – namelijk het wegnemen van 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

bepaalde toegankelijke producten en 

diensten om bij te dragen aan de goede 

werking van de interne markt en ervoor te 

zorgen dat wordt voldaan aan de 

behoeften van alle consumenten – niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt omdat dit de harmonisatie 

vereist van verschillende voorschriften uit 

hun respectieve rechtsstelsels, maar beter 

op het niveau van de Unie kan worden 

verwezenlijkt door gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen en regels voor het 

functioneren van de eengemaakte markt 

vast te stellen, kan de Unie, in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, maatregelen vaststellen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken, 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) kaartautomaten; ii) kaartautomaten, voedings- en 

drankautomaten; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) elektronische huishoudtoestellen 

en de verpakking ervan. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) elektronische boeken; e) elektronische boeken, digitale 

gegevensinhoud op een tastbaar medium, 

onlinecursussen en opleidingsmateriaal; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) postdiensten. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) "toegankelijk formaat": een 

formaat dat is aangepast aan 

verschillende soorten handicaps, 

bijvoorbeeld het gebruik van gebarentaal, 

braille, augmentatieve en alternatieve 

communicatie; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) "toegangsdienst": een 

dienst die de toegankelijkheid van 

audiovisuele inhoud voor zowel vrouwen 

als mannen met een handicap vergroot, 

zoals audiodescriptie, ondertiteling voor 

doven en slechthorenden en gebarentaal; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten, 

voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, voedings- en 

drankautomaten en incheckautomaten, 

voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Elektronische huishoudtoestellen 

en hun verpakking moeten voldoen aan 

de eisen van afdeling X van bijlage I. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. In overleg met 

gebruikersorganisaties, waaronder 

belangenverenigingen van personen met 

een handicap, zien de lidstaten erop toe 

dat er op hun hele grondgebied ten minste 

één op tekst en één op beeld gebaseerde 

relaydienst continu beschikbaar is en dat 

die relaydiensten interoperabel zijn met de 

telefoniediensten. 

 De lidstaten zien er eveneens op toe dat er 

audio-, video- en realtime-

tekstcommunicatie ("Total 

Conversation") met nationale, regionale 

en lokale noodhulpdiensten beschikbaar 

is, met inbegrip van hulplijnen (zoals 

hulplijnen die bescherming aanbieden 

aan vrouwen die het slachtoffer zijn van 

geweld). 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om personen met een functionele 
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beperking, inclusief personen met een 

handicap, in staat te stellen om 

audiovisuele mediadiensten te gebruiken, 

zorgen de lidstaten ervoor dat deze 

diensten ook toegankelijk zijn in 

gebarentaal, met ondertitels, 

audiodescriptie en een begrijpelijke 

programmagids, waarbij bijzondere 

aandacht moet worden geschonken aan 

de toegankelijkheid van audiovisuele 

mediadiensten voor kinderen. 

 

Amendement  46 

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 en producten 

wordt gebruikt, inclusief de omgeving die 

door dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van bank- 

en postdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, aan de 

toegankelijkheidseisen in afdeling X van 

bijlage I voldoet om het gebruik ervan door 

personen met een functionele beperking, 

inclusief personen met een handicap en 

ouderen, zoveel mogelijk te bevorderen. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze registers worden openbaar gemaakt 

en voortdurend bijgewerkt met de 
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maatregelen die de fabrikant heeft 

getroffen met betrekking tot de niet-

conforme producten en de teruggeroepen 

producten. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 
fabrikanten aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

9. Fabrikanten verstrekken bevoegde 

nationale autoriteiten alle benodigde 

informatie en documentatie om de 

conformiteit van het product aan te tonen, 

in een taal die de betreffende autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis. Deze registers worden openbaar 

gemaakt en voortdurend bijgewerkt met 

de maatregelen die de importeur heeft 

getroffen met betrekking tot de niet-

conforme producten en de teruggeroepen 

producten. 
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Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

importeurs aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen. 

9. Importeurs verstrekken bevoegde 

nationale autoriteiten alle benodigde 

informatie en documentatie om de 

conformiteit van het product aan te tonen, 

in een taal die de betreffende autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteit, wanneer 

deze een met redenen omkleed verzoek 

daartoe doet, alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van een 

product aan te tonen. Op verzoek van deze 

autoriteit verlenen zij medewerking aan 

alle maatregelen die worden genomen om 

de risico's van de door hen op de markt 

aangeboden producten weg te nemen. 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteiten alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen. Op verzoek van de betreffende 

autoriteit of autoriteiten verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen op de markt aangeboden 

producten weg te nemen. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als een bevoegde nationale 4. Dienstverleners verstrekken de 
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autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

dienstverleners deze autoriteit alle 

benodigde informatie om aan te tonen dat 

de dienst voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

die eisen te waarborgen. 

bevoegde nationale autoriteiten alle 

benodigde informatie om aan te tonen dat 

de dienst voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

die eisen te waarborgen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-conformiteitsverklaring 

bevat een vermelding dat is aangetoond dat 

wordt voldaan aan de relevante 

toegankelijkheidseisen zoals vermeld in 

artikel 3. Wanneer gebruik is gemaakt van 

de in artikel 12 voorziene uitzondering, 

wordt op de EU-conformiteitsverklaring 

vermeld op welke toegankelijkheidseisen 

die uitzondering betrekking heeft. 

1. De EU-conformiteitsverklaring 

bevat een vermelding dat is aangetoond dat 

wordt voldaan aan de relevante 

toegankelijkheidseisen zoals vermeld in 

artikel 3. Wanneer gebruik is gemaakt van 

de in artikel 12 voorziene uitzondering, 

wordt op de EU-conformiteitsverklaring 

vermeld op welke toegankelijkheidseisen 

die uitzondering betrekking heeft, samen 

met een verklarende motivering. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

informatie die de markttoezichtautoriteiten 

hebben verzameld met betrekking tot de 

naleving door marktdeelnemers van de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bepaald in artikel 3 en de beoordeling van 

de in artikel 12 bedoelde uitzonderingen op 

verzoek in een toegankelijk formaat aan de 

consumenten ter beschikking wordt 

gesteld, behalve wanneer die informatie 

niet kan worden verstrekt om redenen van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

informatie die de markttoezichtautoriteiten 

hebben verzameld met betrekking tot de 

naleving door marktdeelnemers van de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bepaald in artikel 3 en de beoordeling van 

de in artikel 12 bedoelde uitzonderingen in 

een toegankelijk formaat aan de 

consumenten ter beschikking wordt 

gesteld, behalve wanneer die informatie 

niet kan worden verstrekt om redenen van 
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vertrouwelijkheid, zoals bedoeld in artikel 

19, lid 5, van Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

vertrouwelijkheid, zoals bedoeld in 

artikel 19, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 765/2008. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 bis 

 Nationale gegevensbanken 

 De lidstaten leggen een nationale 

gegevensbank aan en actualiseren deze 

regelmatig. De gegevensbank is 

toegankelijk voor alle burgers en 

belanghebbenden en bevat alle relevante 

informatie over de toegankelijkheid van 

de in artikel 1, leden 1 en 2, genoemde 

producten en diensten. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bepalingen waarbij een consument 

zich krachtens nationaal recht tot de rechter 

of de bevoegde administratieve instanties 

kan wenden om te bewerkstelligen dat de 

nationale voorschriften waarin deze 

richtlijn is omgezet, worden nageleefd; 

a) bepalingen waarbij een consument 

zich krachtens nationaal recht tot de rechter 

of de bevoegde administratieve instanties 

kan wenden om te bewerkstelligen dat de 

nationale voorschriften waarin deze 

richtlijn is omgezet, worden nageleefd; 

klachtenmechanismen dienen 

doeltreffend, transparant en toegankelijk 

te zijn, in overeenstemming met artikel 9 

van het Verdrag; 
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Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) bepalingen waarbij een omvattend 

en naar behoren van middelen voorzien 

klachtenmechanisme voor consumenten 

wordt ingesteld als aanvulling op een 

stelsel voor de tenuitvoerlegging en het 

toezicht. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn.  

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten voldoende doeltreffend, evenredig 

en afschrikkend zijn, zodat zij voor de 

marktdeelnemers geen alternatief vormen 

voor de naleving van hun verplichting om 

hun producten of diensten toegankelijk te 

maken. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De opbrengst uit het opleggen van 

boetes wordt geherinvesteerd in 

maatregelen in verband met 

toegankelijkheid. 
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Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[… insert date - six years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[…insert date - five years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk […insert date - five years after the 

application of this Directive], en 

vervolgens om de vijf jaar, legt de 

Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's een 

verslag voor over de toepassing van deze 

richtlijn.  

Uiterlijk […insert date - three years after 

the application of this Directive], en 

vervolgens om de drie jaar, legt de 

Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's een 

verslag voor over de toepassing van deze 

richtlijn.  

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het verslag van de Commissie 

houdt rekening met de standpunten van de 

economisch belanghebbenden en van 

betrokken niet-gouvernementele 

organisaties, waaronder organisaties van 

personen met een handicap en organisaties 

die ouderen vertegenwoordigen. 

3. Het verslag van de Commissie 

houdt rekening met de standpunten en 

aanbevelingen van de economisch 

belanghebbenden en van betrokken niet-

gouvernementele organisaties, en in het 

bijzonder organisaties van personen met 

een handicap en organisaties die ouderen 

vertegenwoordigen. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 
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Bijlage I – afdeling IX – deel B – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

e) websites op een consistente, 

gestandaardiseerde 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 via een 

toegankelijk elektronisch alternatief; en op 

zo'n manier dat interoperabiliteit mogelijk 

is met uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – afdeling IX – deel B – punt 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen, zoals informatie over de 

onlinebeschikbaarheid van tolken voor 

personen met een functionele beperking, 

waaronder personen met een handicap; 
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6.2.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Rapporteur voor advies: Kostadinka Kuneva 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De voorgestelde "Europese toegankelijkheidswet" is een essentieel stuk wetgeving dat de 

toegankelijkheid voor personen met een handicap, ouderen en alle personen met een 

functiebeperking tot een concrete lijst van producten en diensten in de hele EU kan verbeteren, 

als onderdeel van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 

rechten van personen met een handicap (UNCRPD). 

De PETI-commissie is ingenomen met het Commissievoorstel en ziet het als een positieve stap 

in de richting van een inclusievere interne markt waarin getracht wordt ook in de behoeften van 

de meest kwetsbare burgers te voorzien. De voorgestelde maatregelen moeten worden 

doorgevoerd ondanks het feit dat de lidstaten niet verplicht zijn het UNCRPD toe te passen, wat 

betekent dat het algemene probleem van de verwijdering van obstakels voor mensen met een 

handicap niet is opgelost. 

Aangezien het toepassingsgebied van het voorstel zich beperkt tot specifieke aspecten van 

diensten en producten, en dus slechts ten dele de juiste toegankelijkheidseisen beslaat, moet een 

holistische benadering worden overwogen om de tekortkomingen weg te werken die ertoe 

leiden dat de betrokken maatregelen aan nut inboeten. 

De toegankelijkheidswet moet niet alleen ontwerpen en specificaties van de concrete lijst van 

producten en diensten bevatten, maar ook de verplichting inhouden om een toegankelijke 

omgeving tot stand te brengen voor de toepassing ervan, want anders kunnen ze niet echt 

gebruikt worden. 

Aangezien de aanpassingen die bedrijven moeten aanbrengen om hun producten toegankelijk 

te maken kostbaar zijn en de meeste personen met een functionele beperking met serieuze 

financiële problemen kampen, geen toegang hebben tot werk en vaak op de armoedegrens leven 

of daaronder dreigen te belanden, moet gewaarborgd worden dat zij niet degenen zijn die 
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moeten opdraaien voor de kosten van de aanpassing van producten en diensten. De lidstaten 

dienen derhalve na te gaan hoe gebruik kan worden gemaakt van EU-subsidies om vooral de 

kmo's te steunen, die meer moeite zullen hebben met de invoering van de noodzakelijke 

veranderingen. 

Indien de definitie "personen met een handicap of een functiebeperking" wordt gebruikt, zal de 

nieuwe richtlijn niet zo inclusief mogelijk zijn, omdat er geen rekening wordt gehouden met de 

schaal of de diversiteit van de problemen waarmee de betrokkenen kampen. Bovendien is de 

voorgestelde definitie gebaseerd op het medische model, terwijl het UNCRPD op het sociale 

model is gebouwd. Daarom wordt voorgesteld als definitie "personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of andere beperkingen" te gebruiken. 

Om onbedoelde mazen in de wetgeving te vermijden, verdient het aanbeveling ook 

vervoerinfrastructuur en voertuigen die qua toegankelijkheid niet anderszins expliciet door de 

EU-wetgeving worden gedekt, binnen het toepassingsgebied van de richtlijn op te nemen. 

Hoewel het voorstel betrekking heeft op nieuw te fabriceren producten, is het duidelijk dat ook 

producten die al in omloop zijn moeten worden aangepast, zoals ook bevestigd wordt door een 

groot aantal verzoekschriften, waaruit blijkt dat veel van wat er voor het dagelijks leven en voor 

de mobiliteit nodig is, nog steeds niet verbeterd is en ontoegankelijk blijft. Nadat de richtlijn 

ten uitvoer is gelegd en in overleg met de belanghebbenden is geëvalueerd, moet ze herzien 

worden en moet uitbreiding van het toepassingsgebied ervan worden overwogen, zodat daar 

geleidelijk ook producten onder komen te vallen die al in omloop zijn. 

In bijlage I van het voorstel wordt "begrijpelijk" gebruikt als criterium voor het verbeteren van 

de toegankelijkheid voor personen met een verstandelijke handicap, maar de PETI-commissie 

beveelt aan "begrijpelijk" als eis te vermelden voor alle producten en diensten die binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn en de bijlagen daarbij vallen.  

Het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap kent de term "onevenredige 

last" niet, en als dat gezien wordt als een reden om de richtlijn niet toe te passen, bestaat het 

gevaar dat sommige stakeholders daarmee de kans krijgen om zich aan hun verplichtingen te 

onttrekken. Daarom moet duidelijk worden gedefinieerd wat onder "onevenredige last" wordt 

verstaan. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, met name de 

artikelen 21 en 26, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van bepaalde toegankelijke 

producten en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

(1) Deze richtlijn is bedoeld om bij te 

dragen aan de goede werking van de 

interne markt door wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten onderling aan te passen door het 

wegnemen van belemmeringen voor het 

vrije verkeer van toegankelijke producten 

en diensten. Hierdoor zal de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

producten en diensten op de interne markt 

toenemen. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten, en door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal burgers met 

een handicap en/of functionele beperking 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en maakt het voor mensen 

gemakkelijker om zelfstandig te blijven 

leven. 

(2) Er is veel vraag naar toegankelijke 

producten en diensten. Dit blijkt uit de vele 

verzoekschriften die het Europees 

Parlement ontvangt waarin bezorgdheid 

wordt geuit over de toegankelijkheid van 

producten en diensten. Door de 

vergrijzing van de bevolking van de 

Europese Unie zal het aantal personen met 

een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 

aanzienlijk toenemen. Een omgeving waar 

producten en diensten beter toegankelijk 

zijn, zorgt voor een meer inclusieve 

samenleving en is een essentiële 

voorwaarde om zelfstandig te kunnen 
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blijven leven. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Vrouwen en meisjes met een 

handicap worden met meerdere vormen 

van discriminatie geconfronteerd. De 

lidstaten moeten maatregelen nemen om 

ervoor te zorgen dat alle grondrechten en 

fundamentele vrijheden volledig en op 

voet van gelijkheid kunnen worden 

genoten. 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een beperking, waaronder personen met 

een handicap, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

(3) De verschillen tussen door de 

lidstaten vastgestelde wetten en 

bestuursrechtelijke bepalingen met 

betrekking tot de toegankelijkheid van 

producten en diensten voor personen met 

een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen, leiden tot belemmeringen in 

het vrije verkeer van dergelijke producten 

en diensten en verstoren de daadwerkelijke 

mededinging in de interne markt. 

Marktdeelnemers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), 

ondervinden in het bijzonder hinder van 

deze belemmeringen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen weerhouden met 

name zelfstandigen, kmo's en micro-

ondernemingen ervan om zakelijke 

activiteiten buiten hun binnenlandse markt 

op te zetten. De nationale of zelfs regionale 

of lokale toegankelijkheidseisen die de 

lidstaten hebben ingesteld, verschillen 

momenteel zowel wat betreft het 

toepassingsgebied als de mate van 

gedetailleerdheid. Door de extra kosten die 

nodig zijn om toegankelijke producten en 

diensten voor elke nationale markt te 

ontwikkelen en in de handel te brengen, 

hebben deze verschillen een negatief effect 

op het concurrentievermogen en de groei. 

(4) De uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen weerhouden met 

name zelfstandigen, kmo's en micro-

ondernemingen ervan om zakelijke 

activiteiten buiten hun binnenlandse markt 

op te zetten. De nationale of zelfs regionale 

of lokale toegankelijkheidseisen die de 

lidstaten hebben ingesteld, verschillen 

momenteel zowel wat betreft het 

toepassingsgebied als de mate van 

gedetailleerdheid. Door de extra kosten die 

nodig zijn om toegankelijke producten en 

diensten voor elke nationale markt te 

ontwikkelen en in de handel te brengen, 

hebben deze verschillen een negatief effect 

op het concurrentievermogen en de groei. 

Nationale autoriteiten, fabrikanten en 

dienstverleners hebben te maken met 

onzekerheid over de 

toegankelijkheidseisen voor potentieel 

grensoverschrijdende diensten en over het 

geldende beleidskader op het gebied van 

toegankelijkheid. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken en de 

marktdeelnemers te helpen hun 

beschikbare middelen aan te wenden voor 

innovatie in plaats van voor de naleving 

van de versnipperde wettelijke 

(6) Voor een goede werking van de 

interne markt is het daarom noodzakelijk 

de nationale maatregelen op het niveau van 

de Unie op elkaar af te stemmen om een 

einde te maken aan de versnippering van 

de markt voor toegankelijke producten en 

diensten, schaalvoordelen mogelijk te 

maken, de grensoverschrijdende handel en 

mobiliteit te vergemakkelijken door 

obstakels te verkleinen en te voorkomen 

en het vrije verkeer van producten, 

diensten en personen met een handicap te 

vergemakkelijken, en de marktdeelnemers 

te helpen hun beschikbare middelen aan te 
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voorschriften in de Unie. wenden voor innovatie in plaats van voor 

de naleving van de versnipperde wettelijke 

voorschriften in de Unie. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De voordelen van het harmoniseren 

van toegankelijkheidseisen voor de interne 

markt zijn aangetoond door Richtlijn 

2014/33/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende liften1 en 

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad2 op het 

gebied van vervoer. 

(7) De voordelen van het harmoniseren 

van toegankelijkheidseisen voor de interne 

markt zijn aangetoond door Richtlijn 

2014/33/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende liften1 en 

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad2 op het 

gebied van vervoer. De lidstaten leggen 

die richtlijn echter niet volledig ten 

uitvoer en passen die verordening niet 

onverkort toe, en wanneer dat wel 

gebeurt, doen zij dat niet op dezelfde 

wijze. 

____________________ ____________________ 

1 Richtlijn 2014/33/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende de harmonisatie van de 

wetgevingen van de lidstaten inzake liften 

en veiligheidscomponenten voor liften (PB 

L 96 van 29.3.2014, blz. 251). 

1 Richtlijn 2014/33/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende de harmonisatie van de 

wetgevingen van de lidstaten inzake liften 

en veiligheidscomponenten voor liften (PB 

L 96 van 29.3.2014, blz. 251). 

2 Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende 

typegoedkeuringsvoorschriften voor de 

algemene veiligheid van motorvoertuigen, 

aanhangwagens daarvan en daarvoor 

bestemde systemen, onderdelen en 

technische eenheden (PB L 200 van 

31.7.2009, blz. 1). 

2 Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende 

typegoedkeuringsvoorschriften voor de 

algemene veiligheid van motorvoertuigen, 

aanhangwagens daarvan en daarvoor 

bestemde systemen, onderdelen en 

technische eenheden (PB L 200 van 

31.7.2009, blz. 1). 
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Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap om te profiteren van 

maatregelen die bedoeld zijn om hun 

zelfstandigheid, hun maatschappelijke en 

beroepsintegratie en hun deelname aan het 

gemeenschapsleven te waarborgen, en naar 

bevordering van de toepassing van artikel 

26 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. 

(9) Deze richtlijn is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie worden erkend. Deze 

richtlijn streeft met name naar de volledige 

eerbiediging van het recht van personen 

met een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 

om te profiteren van maatregelen die 

bedoeld zijn om hun zelfstandigheid, hun 

maatschappelijke en beroepsintegratie en 

hun deelname aan het gemeenschapsleven 

te waarborgen, en naar bevordering van de 

toepassing van de artikelen 25 en 26 van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

Motivering 

Artikel 25 van het Handvest van de grondrechten luidt: "Rechten van ouderen – 

De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen om een waardig en zelfstandig leven te 

leiden en om aan het maatschappelijke en culturele leven deel te nemen." 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt. 

Consumenten in de Unie kunnen nog 

steeds niet optimaal profiteren van de 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

(10) Het algemene doel van de "strategie 

voor de digitale eengemaakte markt" is het 

realiseren van duurzame economische en 

sociale voordelen op basis van een 

connectieve digitale eengemaakte markt, 

zodat de handel wordt bevorderd en de 

werkgelegenheid binnen de Unie wordt 

versterkt. Consumenten in de Unie kunnen 

nog steeds niet optimaal profiteren van de 
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grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten. 

prijsvoordelen en keuzemogelijkheden die 

de eengemaakte markt kan bieden, omdat 

grensoverschrijdende onlinetransacties nog 

zeer beperkt zijn. Ook de versnippering 

van de markt beperkt de vraag naar 

grensoverschrijdende elektronische 

handelstransacties. Tevens is er een 

gecoördineerde aanpak nodig om ervoor te 

zorgen dat nieuwe elektronische inhoud 

ook volledig toegankelijk is voor personen 

met een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen. Daarom is het nodig de 

toegankelijkheidseisen in de hele digitale 

eengemaakte markt te harmoniseren en 

ervoor te zorgen dat alle burgers van de 

Unie, ongeacht hun vermogens, de 

voordelen ervan kunnen genieten. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) In artikel 9 bij het VN-verdrag 

wordt bepaald dat de partijen bij dat 

verdrag passende maatregelen moeten 

nemen om personen met een handicap op 

voet van gelijkheid met anderen de 

toegang te garanderen tot de fysieke 

omgeving, tot vervoer, tot informatie en 

communicatie (met inbegrip van 

informatie- en communicatietechnologieën 

en -systemen) en tot andere voorzieningen 

en diensten die openstaan voor of verleend 

worden aan het publiek, zowel in stedelijke 

als landelijke gebieden. Het VN-comité 

voor de rechten van personen met een 

handicap heeft gewezen op de noodzaak 

een wetgevingskader te creëren met 

concrete, afdwingbare en tijdgebonden 

benchmarks voor het toezicht op de 

geleidelijke invoering van 

toegankelijkheid. 

(12) In artikel 9 bij het VN-verdrag 

wordt bepaald dat de partijen bij dat 

verdrag passende maatregelen moeten 

nemen om ervoor te zorgen dat personen 

met een handicap dezelfde toegang 

genieten als anderen tot de fysieke 

omgeving, tot vervoer, tot informatie en 

communicatie (met inbegrip van 

informatie- en communicatietechnologieën 

en -systemen) en tot andere voorzieningen 

en diensten die openstaan voor of verleend 

worden aan het publiek, zowel in stedelijke 

als landelijke gebieden. Het VN-comité 

voor de rechten van personen met een 

handicap heeft gewezen op de noodzaak 

een wetgevingskader te creëren met 

concrete, afdwingbare en tijdgebonden 

benchmarks voor het toezicht op de 

geleidelijke invoering van 

toegankelijkheid. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en 

diensten vast te stellen, hetgeen zonder 

optreden van de Unie zou leiden tot nog 

grotere verschillen tussen de nationale 

bepalingen. 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen vast te 

stellen, ook voor de gebouwde omgeving 

in verband met de levering van producten 

en diensten, hetgeen zonder optreden van 

de Unie zou leiden tot nog grotere 

verschillen tussen de nationale bepalingen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De Europese strategie inzake 

handicaps 2010-2020 — Een hernieuwd 

engagement voor een onbelemmerd 

Europa33 omvat toegankelijkheid, in 

overeenstemming met het VN-verdrag, als 

een van de acht actieterreinen en is erop 

gericht de toegankelijkheid van producten 

en diensten te waarborgen. 

(15) In overeenstemming met het VN-

verdrag heeft een van de acht 

actieterreinen van de Europese strategie 

inzake handicaps 2010-2020 — Een 

hernieuwd engagement voor een 

onbelemmerd Europa33, betrekking op de 

toegankelijkheid, die een fundamentele 

voorwaarde vormt voor deelname aan de 

samenleving en erop gericht is 

toegankelijkheid van producten en diensten 

te waarborgen. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De producten en diensten die (16) De producten en diensten die 
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binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, zijn geselecteerd op basis 

van een screening, uitgevoerd tijdens de 

opstelling van de effectbeoordeling 

waarmee werd vastgesteld voor welke 

relevante producten en diensten voor 

personen met een functionele beperking 

(waaronder personen met een handicap en 

ouderen) lidstaten uiteenlopende nationale 

toegankelijkheidseisen hebben vastgesteld 

of naar verwachting nog zullen vaststellen. 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, zijn geselecteerd op basis 

van een screening, uitgevoerd tijdens de 

opstelling van de effectbeoordeling 

waarmee werd vastgesteld voor welke 

relevante producten en diensten voor 

personen met een handicap en personen 

met leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen lidstaten uiteenlopende 

nationale toegankelijkheidseisen hebben 

vastgesteld of naar verwachting nog zullen 

vaststellen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De toegankelijkheidseisen moeten 

op zo'n manier worden ingevoerd dat ze 

een zo klein mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten 

opleveren, met name door alleen 

producten en diensten in het 

toepassingsgebied op te nemen die 

grondig zijn geselecteerd. 

(18) De toegankelijkheidseisen, die alle 

mensen in staat stellen ten volle gebruik te 

maken van de onder deze richtlijn 

vallende producten, diensten en 

infrastructuurvoorzieningen, moeten zo 

doeltreffend mogelijk worden ingevoerd 
en op zodanige wijze dat zij een zo gering 

mogelijke belasting voor de 

marktdeelnemers en de lidstaten 

opleveren. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Daarom moeten voor het in de 

handel brengen van producten en diensten 

die onder het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen toegankelijkheidseisen 

worden vastgesteld om het vrije verkeer 

ervan op de interne markt te waarborgen. 

(19) Daarom moeten voor het in de 

handel brengen van producten en diensten 

die onder het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, alsook voor de gebouwde 

omgeving in verband met de levering van 

die producten en diensten, 
toegankelijkheidseisen worden vastgesteld 
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om het vrije verkeer ervan op de interne 

markt en de mobiliteit van de burgers te 

waarborgen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De lidstaten nemen alle passende 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

vrije verkeer binnen de Unie van producten 

en diensten die onder deze richtlijn vallen 

en die aan de relevante 

toegankelijkheidseisen voldoen, niet om 

redenen van toegankelijkheid wordt 

belemmerd. 

(22) De lidstaten moeten alle passende 

maatregelen nemen om ervoor te zorgen 

dat het vrije verkeer binnen de Unie van 

producten en diensten die onder deze 

richtlijn vallen en die aan de relevante 

toegankelijkheidseisen voldoen, niet om 

redenen van toegankelijkheid wordt 

belemmerd. 

 

Amendement  18 

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) In sommige situaties is de 

toegankelijkheid van de gebouwde 

omgeving een voorwaarde voor personen 

met een handicap om de betreffende 

diensten volledig te kunnen gebruiken. 
Gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen voor de gebouwde 

omgeving zullen naar verwachting 

bevorderlijk zijn voor het vrije verkeer van 

de betrokken diensten en van personen met 

een handicap. Daarom beslaat deze 

richtlijn ook 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. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Er moet worden bepaald dat voor 

wetgevingshandelingen van de Unie 

waarbij een verplichting van 

toegankelijkheid zonder nadere eisen of 

specificaties wordt vastgesteld, het begrip 

toegankelijkheid op basis van de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt gedefinieerd. Dat is het geval voor 

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1, Richtlijn 

2014/24/EU van het Europees Parlement 

en de Raad2 en Richtlijn 2014/25/EU van 

het Europees Parlement en de Raad3, die 

vereisen dat in de technische specificaties 

en bij de technische of functionele eisen 

van de concessies, werken of diensten die 

binnen hun toepassingsgebied vallen, 

rekening wordt gehouden met criteria voor 

de toegankelijkheid voor personen met een 

handicap of de geschiktheid van het 

ontwerp voor alle gebruikers. 

(24) Er moet worden bepaald dat voor 

wetgevingshandelingen van de Unie 

waarbij een verplichting van 

toegankelijkheid zonder nadere eisen of 

specificaties wordt vastgesteld, het begrip 

toegankelijkheid op basis van de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt gedefinieerd. Dat is het geval voor 

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1, Richtlijn 

2014/24/EU van het Europees Parlement 

en de Raad2 en Richtlijn 2014/25/EU van 

het Europees Parlement en de Raad3, die 

vereisen dat in de technische specificaties 

en bij de technische of functionele eisen 

van de concessies, werken of diensten die 

binnen hun toepassingsgebied vallen, 

rekening wordt gehouden met criteria voor 

de toegankelijkheid voor personen met een 

handicap of de geschiktheid van het 

ontwerp voor alle gebruikers. Evenzo moet 

in Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad3bis, Richtlijn 

2011/83/EU van het Europees Parlement 

en de Raad3ter en in alle andere bestaande 

EU-wetgeving rekening worden gehouden 

met de toegankelijkheid voor personen 

met een handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen. Alle andere toekomstige EU-

wetgeving die refereert aan 

toegankelijkheid voor personen met een 

handicap moet de consument helpen 

bewuste keuzes te maken, en bij de 

herziening van EU-wetgeving moeten de 

EU-instellingen rekening houden met 

toegankelijkheid. 

____________________ ____________________ 

1. Richtlijn 2014/23/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende het plaatsen van 

1. Richtlijn 2014/23/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende het plaatsen van 
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concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

2. Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

2. Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

3. Richtlijn 2014/25/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende het plaatsen van 

opdrachten in de sectoren water- en 

energievoorziening, vervoer en 

postdiensten en houdende intrekking van 

Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 243). 

3. Richtlijn 2014/25/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende het plaatsen van 

opdrachten in de sectoren water- en 

energievoorziening, vervoer en 

postdiensten en houdende intrekking van 

Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 243). 

 3bis Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 10 

maart 2010 betreffende de coördinatie van 

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele 

mediadiensten (richtlijn audiovisuele 

mediadiensten) (PB L 95 van 15.4.2010, 

blz. 1). 

 3ter Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, tot wijziging van 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 85/577/EEG en van 

Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 64). 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De meeste banen in de Unie 

worden gecreëerd door kmo's en micro-

(26) De meeste banen in de Unie 

worden gecreëerd door kmo's en micro-
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ondernemingen. Zij zijn essentieel voor 

toekomstige groei, maar worden bij de 

ontwikkeling van hun producten of 

diensten vaak met obstakels en 

belemmeringen geconfronteerd, met name 

in een grensoverschrijdende context. 

Daarom moet het werk van de kmo's en 

micro-ondernemingen worden 

vergemakkelijkt door de nationale 

voorschriften inzake toegankelijkheid te 

harmoniseren, met behoud van de 

noodzakelijke waarborgen. 

ondernemingen. Zij zijn essentieel voor de 

toekomstige economische ontwikkeling, 

maar worden bij de ontwikkeling van hun 

producten of diensten vaak met obstakels 

en belemmeringen geconfronteerd, met 

name in een grensoverschrijdende context. 

Daarom moet het werk van de kmo's en 

micro-ondernemingen worden 

vergemakkelijkt door de nationale 

voorschriften inzake toegankelijkheid te 

harmoniseren, met behoud van de 

noodzakelijke waarborgen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Het is de verantwoordelijkheid van 

de marktdeelnemers om, vanuit hun 

respectieve rol in de toeleveringsketen, 

ervoor te zorgen dat producten en diensten 

aan deze eisen voldoen, zodat 

toegankelijkheid krachtig wordt beschermd 

en eerlijke concurrentie op de markt van de 

Unie wordt gewaarborgd. 

(29) Het is de verantwoordelijkheid van 

de marktdeelnemers om, vanuit hun 

respectieve rol in de toeleveringsketen wat 

betreft het waarborgen van de nodige 

mate van toegankelijkheid, ervoor te 

zorgen dat producten en diensten aan deze 

eisen voldoen, zodat toegankelijkheid 

krachtig wordt beschermd en eerlijke 

concurrentie op de markt van de Unie 

wordt gewaarborgd. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De fabrikant is op de hoogte van 

alle details van het ontwerp- en 

productieproces en verkeert als zodanig in 

de beste positie om de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

volledig uit te voeren. De verplichting tot 

conformiteitsbeoordeling moet bij de 

fabrikant liggen. 

(30) De fabrikant verstrekt alle details 

van het ontwerp- en productieproces en 

draagt daarmee bij aan de uitvoering van 

de volledige 

conformiteitsbeoordelingsprocedure. De 

verplichting tot conformiteitsbeoordeling 

moet bij de bevoegde 

markttoezichtautoriteit liggen, die 

samenwerkt met de belangenverenigingen 
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van personen met een handicap, met 

inachtneming van de vertrouwelijkheid en 

het fabrieksgeheim. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De importeurs moeten waarborgen 

dat producten die vanuit derde landen in de 

Unie in de handel worden gebracht, aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen, en met name dat de fabrikanten 

deze producten aan adequate 

conformiteitsbeoordelingsprocedures 

hebben onderworpen. 

(32) De importeurs moeten waarborgen 

dat producten die vanuit derde landen in de 

Unie in de handel worden gebracht aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoen door de bevoegde 

markttoezichtautoriteit alle noodzakelijke 

informatie te verstrekken om het mogelijk 

te maken deze producten aan adequate 

conformiteitsbeoordelingsprocedures te 

onderwerpen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Omwille van de evenredigheid 

moeten toegankelijkheidseisen uitsluitend 

van toepassing zijn voor zover zij voor de 

betrokken marktdeelnemer geen 

onevenredige last opleveren of een 

aanpassing van de producten en diensten 

vergen waardoor deze volgens de 

aangegeven criteria fundamenteel zouden 

worden gewijzigd. 

(36) Omwille van de evenredigheid 

moeten toegankelijkheidseisen uitsluitend 

van toepassing zijn voor zover zij voor de 

betrokken marktdeelnemer geen 

onevenredige last opleveren of een 

aanpassing van de producten en diensten 

vergen waardoor deze volgens de 

aangegeven criteria fundamenteel zouden 

worden gewijzigd. Er dienen echter 

controlemechanismen te worden 

ingevoerd om waar nodig te verifiëren of 

uitzonderingen op de toepassing van de 

toegankelijkheidseisen rechtmatig zijn. 

Motivering 

De term "onevenredige last" is te vaag en te algemeen. Hij laat teveel ruimte om zelfs toe te 

staan dat grote publieke gebouwen ontoegankelijk blijven als de betrokken bevoegde 



 

RR\1125427NL.docx 343/420 PE597.391v02-00 

 NL 

autoriteiten zich op de "geraamde voordelen" voor personen met een handicap en de 

"geraamde aanpassingskosten" beroepen als zij besluiten of een dienst toegankelijk zal zijn. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Deze richtlijn moet het beginsel 

"denk eerst klein" volgen en rekening 

houden met de administratieve lasten voor 

kmo's. De richtlijn moet lichte regels voor 

conformiteitsbeoordeling vaststellen en 

voorzien in vrijwaringsclausules voor 

marktdeelnemers, in plaats van te voorzien 

in algemene uitzonderingen en 

vrijstellingen voor die ondernemingen. Bij 

het vaststellen van de regels voor de 

selectie en uitvoering van de meest 

geschikte procedures voor 

conformiteitsbeoordeling moet de situatie 

van kmo's in aanmerking worden genomen 

en moeten de verplichtingen voor het 

beoordelen van de conformiteit met de 

toegankelijkheidseisen voldoende beperkt 

blijven om voor kmo's geen onevenredige 

last te vormen. Bovendien moeten de 

markttoezichtautoriteiten hun manier van 

werken afstemmen op de omvang van de 

ondernemingen en de kleine seriële of 

niet-seriële aard van de betrokken 

productie, zonder onnodige hindernissen 

voor kmo's te scheppen en zonder de 

bescherming van het algemeen belang in 

het geding te brengen. 

(37) Deze richtlijn moet verreikend zijn 

en tegelijkertijd het beginsel "denk eerst 

klein" volgen, en rekening houden met de 

administratieve lasten en problemen voor 

kmo's. De richtlijn moet lichte regels voor 

conformiteitsbeoordeling vaststellen en 

voorzien in vrijwaringsclausules voor 

marktdeelnemers, in plaats van te voorzien 

in algemene uitzonderingen en 

vrijstellingen voor die ondernemingen. 

Hoewel uitzonderingen op de 

conformiteitsbeoordelingsregels restrictief 

uitgelegd moeten worden, moeten zij ook 

op evenredige wijze worden toegepast, 

opdat het doel om kmo's te ondersteunen 

niet ondergraven wordt. Bij het vaststellen 

van de regels voor de selectie en uitvoering 

van de meest geschikte procedures voor 

conformiteitsbeoordeling moet de situatie 

van kmo's in aanmerking worden genomen 

en moeten de verplichtingen voor het 

beoordelen van de conformiteit met de 

toegankelijkheidseisen voor kmo's geen 

onevenredige last vormen. Bovendien 

moeten de markttoezichtautoriteiten hun 

manier van werken afstemmen op de kleine 

seriële of niet-seriële aard van de 

betrokken productie, zonder onnodige 

hindernissen voor kmo's te scheppen en 

zonder de bescherming van het algemeen 

belang in het geding te brengen. 

Motivering 

Er deed zich hier een tegenstrijdigheid voor, omdat er enerzijds gevraagd wordt om kmo's 

geen onevenredige lasten op te leggen, terwijl anderzijds verklaard wordt dat uitzonderingen 

op de regels restrictief moeten worden uitgelegd. Met deze toevoeging willen we duidelijk 

maken dat we weliswaar willen dat kmo's ondersteund worden, maar dat zij geen misbruik 
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moeten maken van de mogelijkheid van uitzonderingen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) Indien marktdeelnemers 

voor een bepaald product of een bepaalde 

dienst gebruik hebben gemaakt van 

vrijwaringsclausules, moeten zij de 

consumenten in kennis stellen van het feit 

dat het product of de dienst in kwestie niet 

of slechts gedeeltelijk aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoet, met vermelding van de redenen 

daarvoor. Deze informatie moet op 

duidelijke, toegankelijke en bevattelijke 

wijze aan de consument worden verstrekt. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke eisen 

te vergemakkelijken, moet worden 

voorzien in een vermoeden van 

conformiteit voor producten en diensten 

die voldoen aan vrijwillige 

geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad39 zijn vastgesteld om die eisen in 

de vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. 

(39) Om de beoordeling van de mate 

van conformiteit met de toepasselijke 

toegankelijkheidseisen te 

vergemakkelijken, moet worden voorzien 

in een vermoeden van conformiteit voor 

producten en diensten die voldoen aan 

vrijwillige geharmoniseerde normen die 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad39 zijn vastgesteld om die eisen in 

de vorm van gedetailleerde technische 

specificaties uit te drukken. De Commissie 

heeft de Europese normalisatieorganisaties 

al een aantal normalisatieverzoeken op het 

gebied van toegankelijkheid toegestuurd 

die relevant zouden zijn voor het opstellen 

van geharmoniseerde normen. De 

Commissie moet overwegen verdere 
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normalisatieverzoeken in te dienen op 

specifieke terreinen die onder deze 

richtlijn vallen, aangezien 

geharmoniseerde normen de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn door 

de lidstaten en de particuliere sector 

aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. 

Belangenorganisaties van personen met 

een handicap moeten rechtstreeks worden 

betrokken bij of geraadpleegd over de 

ontwikkeling van die normen. 

__________________ __________________ 

39. Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

39. Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) In gevallen waarin 

geharmoniseerde normen ontbreken en 

marktharmonisatie nodig is, moet de 

Commissie uitvoeringshandelingen kunnen 

vaststellen om voor de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

gemeenschappelijke technische 

specificaties vast te stellen. 

(40) In gevallen waarin 

geharmoniseerde normen ontbreken en 

marktharmonisatie nodig is, moet de 

Commissie uitvoeringshandelingen kunnen 

vaststellen om in overleg met 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap voor de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

gemeenschappelijke technische 

specificaties vast te stellen. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (42 bis) Bij het uitoefenen van 

markttoezicht op producten moeten de 

markttoezichtautoriteiten de 

conformiteitsbeoordeling evalueren in 

samenwerking met personen met een 

handicap en hun belangenorganisaties. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 43 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Voor diensten moet de informatie 

die nodig is om de conformiteit met de 

toegankelijkheidseisen te kunnen 

beoordelen in de algemene voorwaarden of 

een gelijkwaardige document worden 

verstrekt. 

(43) Voor diensten moet de informatie 

die nodig is om de conformiteit met de 

toegankelijkheidseisen te kunnen 

beoordelen in de algemene voorwaarden of 

een gelijkwaardige document worden 

verstrekt, in een formaat dat toegankelijk 

is voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen (bijv. braille, audio 

voor blinden of visueel gehandicapten). 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De CE-markering, waarmee de 

conformiteit van een product met de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt aangegeven, is de zichtbare uitkomst 

van het proces van 

conformiteitsbeoordeling in brede zin. 

Deze richtlijn moet de algemene 

beginselen voor de CE-markering volgen 

(44) De CE-markering, waarmee de 

conformiteit van een product met de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

wordt aangegeven, is de zichtbare uitkomst 

van het proces van 

conformiteitsbeoordeling in brede zin. 

Deze richtlijn moet de algemene 

beginselen voor de CE-markering volgen 



 

RR\1125427NL.docx 347/420 PE597.391v02-00 

 NL 

van Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad40 tot 

vaststelling van de eisen inzake accreditatie 

en markttoezicht betreffende het 

verhandelen van producten. 

van Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad40 tot 

vaststelling van de eisen inzake accreditatie 

en markttoezicht betreffende het 

verhandelen van producten. Er moet een 

apart markeringssysteem worden 

ingevoerd dat het voor alle consumenten, 

met inbegrip van personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen, duidelijker maakt dat 

bepaalde producten en diensten in 

overeenstemming zijn met deze richtlijn. 

De EG-markering zal aldus worden 

aangevuld met informatie op de 

verpakking inzake de toegankelijkheid 

voor de gebruikers. 

____________________ ____________________ 

1. Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad van 9 

juli 2008 tot vaststelling van de eisen 

inzake accreditatie en markttoezicht 

betreffende het verhandelen van producten 

en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 

30). 

1. Verordening (EG) nr. 765/2008 van 

het Europees Parlement en de Raad van 9 

juli 2008 tot vaststelling van de eisen 

inzake accreditatie en markttoezicht 

betreffende het verhandelen van producten 

en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 

30). 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) In overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 765/2008 verklaart 

de fabrikant door het aanbrengen van de 

CE-markering dat het product aan alle 

toepasselijke toegankelijkheidseisen 

voldoet en dat hij de volledige 

verantwoordelijkheid daarvoor op zich 

neemt. 

(45) In overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 765/2008 verklaart 

de fabrikant door het aanbrengen van de 

CE-markering en de aanvullende 

informatie voor producten en diensten die 

aan de toegankelijkheidseisen voldoen dat 

het product aan alle toepasselijke 

toegankelijkheidseisen voldoet en dat hij 

de volledige verantwoordelijkheid 

daarvoor op zich neemt. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V 

naleven. 

(48) Van de lidstaten wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat door de 

markttoezichtautoriteiten wordt 

gecontroleerd of de marktdeelnemers de in 

artikel 12, lid 3, bedoelde criteria in 

overeenstemming met hoofdstuk V naleven 

en dat zij regelmatig overleg plegen met 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 48 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (48 bis) Nationale gegevensbanken 

die alle informatie bevatten over de mate 

van toegankelijkheid van de in artikel 1, 

leden 1 en 2, genoemde producten en 

diensten moeten het mogelijk maken dat 

personen met een handicap en personen 

met leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen en hun organisaties meer 

worden betrokken bij het markttoezicht op 

producten. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 49 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (49 bis) Er moeten op nationaal en 

Europees niveau databanken over niet-

toegankelijke producten worden opgezet. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 50 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen maatregelen 

tegen producten die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

(50) Er moet een vrijwaringsprocedure 

worden ingesteld die uitsluitend wordt 

toegepast wanneer lidstaten het niet eens 

zijn over de door een lidstaat genomen 

maatregelen om belanghebbende partijen te 

informeren over voorgenomen maatregelen 

tegen producten die niet voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn. 

Deze procedure moet de 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

om, in samenwerking met 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap en met de betrokken 

marktdeelnemers, eerder tegen dergelijke 

producten op te treden. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 54 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn — namelijk het wegnemen van 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

bepaalde toegankelijke producten en 

diensten om bij te dragen aan de goede 

werking van de interne markt — niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt omdat dit de harmonisatie 

vereist van verschillende voorschriften uit 

hun respectieve rechtsstelsels, maar beter 

op het niveau van de Unie kan worden 

verwezenlijkt door gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen en regels voor het 

functioneren van de eengemaakte markt 

vast te stellen, kan de Unie, in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

(54) Aangezien de doelstelling van deze 

richtlijn — namelijk het wegnemen van 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

bepaalde toegankelijke producten en 

diensten om bij te dragen aan de goede 

werking van de interne markt en de 

vervulling van de behoeften van alle 

consumenten — niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt omdat 

dit de harmonisatie vereist van 

verschillende voorschriften uit hun 

respectieve rechtsstelsels, maar beter op 

het niveau van de Unie kan worden 

verwezenlijkt door gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen en regels voor het 

functioneren van de eengemaakte markt 

vast te stellen, kan de Unie, in 

overeenstemming met het 
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Europese Unie, maatregelen vaststellen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken, 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, maatregelen vaststellen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 

om deze doelstelling te verwezenlijken, 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) In de 

toegankelijkheidseisen van bijlage I bij 

deze richtlijn worden vaak termen 

gebruikt die gangbaar zijn wanneer het 

om toegankelijkheidskwesties gaat en die 

ook in andere geharmoniseerde EU-

wetgeving voorkomen, zoals in Richtlijn 

(EU) 2016/... van het Europees Parlement 

en de Raad van 26 oktober 20161bis. Het 

betreft hier de termen "waarneembaar", 

"begrijpelijk", "bedienbaar" en 

"robuust". Onder waarneembaarheid 

wordt verstaan dat de informatie en de 

componenten van de gebruikersinterface 

zodanig aan gebruikers moeten kunnen 

worden gepresenteerd dat zij kunnen 

worden waargenomen; onder 

bedienbaarheid wordt verstaan dat de 

componenten van de gebruikersinterface 

en de navigatie moeten kunnen worden 

bediend; onder begrijpelijkheid wordt 

verstaan dat de informatie, waaronder die 

over de werking van de 

gebruikersinterface, begrijpelijk moet 

zijn; onder robuustheid wordt verstaan 

dat inhoud robuust genoeg moet zijn om 

op betrouwbare wijze te kunnen worden 

geïnterpreteerd door een breed scala van 

gebruikersagenten, waaronder 

hulptechnologieën. 

 ____________________ 
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 1bis Richtlijn (EU) 2016/... van het 

Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2016 inzake de 

toegankelijkheid van de websites en 

mobiele applicaties van 

overheidsinstanties (PB L ...). 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 54 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 ter) Deze richtlijn dient van 

toepassing te zijn op alle vormen van 

levering van goederen en diensten, met 

inbegrip van verkoop op afstand. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De hoofdstukken I, II tot en met V 

en VII zijn van toepassing op de volgende 

producten: 

1. Bij deze richtlijn wordt een kader 

vastgesteld voor de vaststelling van 

toegankelijkheidseisen van de Unie voor 

producten als bedoeld in dit lid en 

diensten als bedoeld in lid 2 en volgende, 

met als doel om het vrije verkeer van die 

producten op de interne markt te 

garanderen en tegelijkertijd de 

toegankelijkheid van deze producten en 

diensten voor personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen te vergroten. 

 De hoofdstukken I, II tot en met V en VII 

zijn, op niet-exclusieve basis, van 

toepassing op de volgende producten: 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 1 – lid 1 – letter b – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) geldautomaten; i) geldautomaten en betaalterminals; 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) huishoudelijke apparaten, met 

inbegrip van die welke met een 

gebruikersinterface worden bediend. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) telefoniediensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten; 

a) telefoniediensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

alsook de gebouwde omgeving die door de 

klanten van klantenservicecentra en 

winkels van telefoniebedrijven wordt 

gebruikt; 

 

Amendement  44 

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 en de 

bijbehorende infrastructuur, inclusief de 

omgeving die door dienstverleners en 

infrastructuurexploitanten wordt beheerd; 
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Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) bankdiensten; d) bank- en betalingsdiensten, alsook 

de gebouwde omgeving die door de 

klanten van bankdiensten wordt gebruikt; 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) elektronische handel. f) elektronische handel, media en 

nieuwswebsites, onlineplatforms en 

sociale media; 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) accommodatiediensten. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) "toegankelijke producten en 

diensten": diensten die door personen met 

een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap, op voet van 

gelijkheid met anderen kunnen worden 

waargenomen, gebruikt en begrepen; 

1) "toegankelijke producten en 

diensten": diensten die door personen met 

een functionele beperking, waaronder 

personen met een handicap en personen 

met leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen, op voet van gelijkheid met 
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anderen kunnen worden waargenomen, 

gebruikt en begrepen; 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10) "fabrikant": een natuurlijke of 

rechtspersoon die een product fabriceert of 

een product laat ontwerpen of fabriceren en 

dat product onder zijn naam of 

handelsnaam in de handel brengt; 

10) "fabrikant": een natuurlijke of 

rechtspersoon die een product fabriceert, 

een product zo wijzigt dat de aard en het 

doel ervan fundamenteel veranderen of 

een product laat ontwerpen of fabriceren en 

dat product onder zijn naam of 

handelsnaam in de handel brengt; 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

15) "consument": een natuurlijke 

persoon die het desbetreffende product 

koopt of de desbetreffende dienst afneemt 

voor doeleinden buiten zijn handels-, 

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

15) "consument": een natuurlijke 

persoon die het desbetreffende product 

koopt of de eindgebruiker van een product 

is of desbetreffende dienst op persoonlijk 

of groepsniveau afneemt voor doeleinden 

buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 

beroepsactiviteit; 

 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) "dienstverlener": een natuurlijke 

of rechtspersoon in de Unie als bedoeld in 

artikel 48 van het Verdrag, gevestigd in 

een lidstaat, die een binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 



 

RR\1125427NL.docx 355/420 PE597.391v02-00 

 NL 

vallende dienst aanbiedt of verleent. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 ter) "hulptechnologie": onderdelen, 

uitrustingsstukken of productsystemen die 

worden gebruikt om de functionele 

mogelijkheden van personen met een 

handicap of personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 

te vermeerderen, te behouden of te 

verbeteren; 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 quater) "toegangsdienst": een 

dienst die de toegankelijkheid van 

audiovisuele inhoud voor personen met 

een handicap vergroot, zoals 

audiodescriptie, ondertiteling voor doven 

en slechthorenden en gebarentaal; 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 quinquies) "ondertiteling voor doven 

en slechthorenden": gesynchroniseerde 

visuele tekstalternatieven voor gesproken 

en niet-gesproken audio-informatie die 

nodig zijn om de media-inhoud te 

begrijpen; 
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Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 sexies) "audiodescriptie": 

aanvullende auditieve beschrijving, tussen 

de dialoog door, van de belangrijke 

aspecten van de visuele inhoud van 

audiovisuele media die niet kunnen 

worden begrepen door het 

hoofdaudiospoor alleen; 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 septies) "gesproken ondertitels" of 

"audio-ondertitels": hardop voorgelezen 

ondertitels in de nationale taal wanneer in 

het audiospoor een andere taal wordt 

gesproken; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 octies) "relaydiensten": door 

tolken verzorgde telefoondiensten die 

doven of slechthorenden of personen met 

spraakstoornissen in staat stellen 

telefonisch via een tolk te communiceren 

met een persoon die kan horen op een 

wijze die "functioneel gelijkwaardig" is 

aan het vermogen van een persoon zonder 

handicap; 
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Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 nonies) "realtime tekst": 

communicatie met gebruikmaking van 

teksttransmissie waarbij ingetikte letters 

door een terminal zo worden overgebracht 

dat de communicatie door de gebruiker 

als continu wordt ervaren; 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 decies) "authoring tool": software 

of een verzameling van 

softwarecomponenten die door auteurs, 

alleen of in samenwerking met anderen, 

kunnen worden gebruikt om inhoud te 

creëren of te wijzigen voor gebruik door 

anderen, inclusief andere auteurs; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen gebruik 

voldoen aan de eisen van afdeling I van 

bijlage I. 

2. Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen 

gebruik, alsook huishoudelijke apparaten 

die met een gebruikersinterface worden 

bediend, voldoen aan de eisen van afdeling 

I van bijlage I. 
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Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten, 

voldoen aan de eisen van afdeling II van 

bijlage I. 

3. De volgende 

zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, incheckautomaten en 

betaalterminals, voldoen aan de eisen van 

afdeling II van bijlage I. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. 

4. Telefoniediensten, waaronder 

noodhulpdiensten en gerelateerde 

eindapparatuur met geavanceerde 

computerfuncties voor consumenten, 

voldoen aan de eisen van afdeling III van 

bijlage I. In overleg met 

gebruikersorganisaties, waaronder 

belangenverenigingen van personen met 

een handicap, zien de lidstaten erop toe 

dat er op hun hele grondgebied ten minste 

één op tekst en één op beeld gebaseerde 

relaydienst continu beschikbaar is en dat 

die relaydiensten interoperabel zijn met de 

telefoniediensten. 

 De lidstaten zien er eveneens op toe dat er 

audio-, video- en realtime-

tekstcommunicatie (Total Conversation) 

met nationale, regionale en lokale 

noodhulpdiensten beschikbaar is. 
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Amendement  63 

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 en de 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voldoen 

aan de eisen van afdeling IV van bijlage I. 

 Uiterlijk op de in artikel 27, lid 2, 

genoemde datum maken aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten die in de Unie 

uitzenden hun diensten als volgt 

beschikbaar: 

 - bij ten minste 75 % van alle 

programma's wordt ondertiteling voor 

doven en slechthorenden aangeboden; 

 - bij ten minste 75 % van alle 

programma's die in de nationale taal zijn 

ondertiteld, wordt gesproken ondertiteling 

aangeboden; 

 - bij ten minste 5 % van alle 

programma's wordt vertolking in 

gebarentaal aangeboden. 

 De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 

van een gedragscode voor de onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten om ervoor te 

zorgen dat audiovisuele mediadiensten 

onverwijld toegankelijk worden gemaakt 

voor personen met een handicap. 

 Deze gedragscodes kunnen via 

zelfregulering of coregulering tot stand 

komen. De Commissie en de Europese 

Groep van regelgevende instanties voor 

audiovisuele mediadiensten bevorderen de 

uitwisseling van beproefde werkwijzen 

tussen aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten met het oog op de 

verwezenlijking van het in de tweede 

alinea genoemde doel. 

 Deze gedragscodes houden de eis in dat 

aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten jaarlijks aan hun lidstaten 
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verslag uitbrengen over de maatregelen 

die zij hebben genomen en de vooruitgang 

die zij hebben geboekt met betrekking tot 

het in de tweede alinea genoemde doel. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Bankdiensten, de websites, de 

bankdiensten voor mobiele apparaten en 

de zelfbedieningsterminals, inclusief 

geldautomaten waarop bankdiensten 

worden verleend, voldoen aan de eisen van 

afdeling VI van bijlage I. 

7. Bank- en betalingsdiensten, de 

websites, de bank- en betalingsdiensten 

voor mobiele apparaten en de 

zelfbedieningsterminals, inclusief 

betaalterminals en geldautomaten waarop 

bank- en betalingsdiensten worden 

verleend, voldoen aan de eisen van 

afdeling VI van bijlage I. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De elektronische handel voldoet 

aan de eisen van afdeling VIII van bijlage 

I. 

9. De elektronische handel, media- en 

nieuwswebsites, onlineplatforms en 

sociale media voldoen aan de eisen van 

afdeling VIII van bijlage I. 

 

Amendement  66 

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 

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 
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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. 

omgeving die door de klanten van 

bankdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, alsook elke andere 

dienst of plaats 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 handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen. 

 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 

geregistreerde handelsnaam of hun 

geregistreerde merknaam en het 

contactadres op het product, of wanneer dit 

niet mogelijk is, op de verpakking of in een 

bij het product gevoegd document. Het 

adres geeft één centraal punt aan waar 

contact met de fabrikant kan worden 

opgenomen. 

6. Fabrikanten vermelden ten minste 

hun naam, geregistreerde handelsnaam of 

hun geregistreerde merknaam, het 

contactadres en telefoonnummer op het 

product, of wanneer dit niet mogelijk is, op 

de verpakking of in een bij het product 

gevoegd document. Het adres geeft één 

centraal punt aan waar contact met de 

fabrikant kan worden opgenomen. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De fabrikanten zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie aangaande de veiligheid, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat. 

7. De fabrikanten zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie aangaande de veiligheid, 

opgesteld in een taal die consumenten en 

eindgebruikers gemakkelijk kunnen 

begrijpen, zoals bepaald door de betrokken 

lidstaat, en ten minste in een officiële taal 

van het grondgebied van de lidstaat waar 

het voor gebruik of consumptie wordt 
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aangeboden. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

fabrikanten aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

9. Fabrikanten verstrekken aan de 

bevoegde nationale autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product te allen 

tijde te kunnen aantonen, in een taal die 

deze autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. 

Op verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een bevoegde nationale autoriteit, 

wanneer deze een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, alle benodigde 

informatie en documentatie verstrekken om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen; 

a) een bevoegde nationale autoriteit 

alle benodigde informatie en documentatie 

verstrekken om de conformiteit van het 

product aan te tonen; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Importeurs vermelden hun naam, 4. Importeurs vermelden hun naam, 
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geregistreerde handelsnaam of hun 

geregistreerde merknaam en het 

contactadres op het product, of wanneer dit 

niet mogelijk is, op de verpakking of in een 

bij het product gevoegd document. 

geregistreerde handelsnaam of hun 

geregistreerde merknaam en het 

contactadres en hun overige 

contactgegevens op het product, of 

wanneer dit niet mogelijk is, op de 

buitenste verpakking of in een bij het 

product gevoegd document. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De importeurs zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie, opgesteld in een taal die 

consumenten en andere eindgebruikers 

gemakkelijk kunnen begrijpen, zoals 

bepaald door de betrokken lidstaat. 

5. De importeurs zien erop toe dat het 

product vergezeld gaat van instructies en 

informatie, opgesteld in een taal die 

consumenten en andere eindgebruikers 

gemakkelijk kunnen begrijpen, in een 

officiële taal van het grondgebied van de 

lidstaat, overeenkomstig de nationale 

wetgeving en zoals bepaald door de 

betrokken lidstaat. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

importeurs aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen. 

9. Importeurs verstrekken aan de 

bevoegde nationale autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen. 
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Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Distributeurs die een product op de 

markt aanbieden, betrachten de nodige 

zorgvuldigheid in verband met de eisen 

van deze richtlijn. 

1. Distributeurs die een product op de 

markt aanbieden, handelen volgens de 

eisen van deze richtlijn. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voordat zij een product op de 

markt aanbieden, vergewissen distributeurs 

zich ervan dat de vereiste CE-markering op 

het product is aangebracht, dat het product 

vergezeld gaat van de vereiste documenten 

en van instructies en informatie die zijn 

opgesteld in een taal die eenvoudig te 

begrijpen is door de consumenten en 

andere eindgebruikers in de lidstaat waar 

het product op de markt wordt aangeboden 

en dat de fabrikant en de importeur aan 

de eisen van artikel 5, leden 5 en 6, en 

artikel 7, lid 4, hebben voldaan. 

2. Voordat zij een product op de 

markt aanbieden, vergewissen distributeurs 

zich ervan dat de fabrikant en de 

importeur aan de eisen van artikel 5, 

leden 5 en 6, en artikel 7, lid 4, hebben 

voldaan, dat de vereiste CE-markering op 

het product is aangebracht en dat het 

product vergezeld gaat van de vereiste 

documenten en van instructies en 

informatie die zijn opgesteld in een taal die 

eenvoudig te begrijpen is door de 

consumenten en andere eindgebruikers in 

de lidstaat waar het product op de markt 

wordt aangeboden en ten minste in een 

officiële taal van het grondgebied van de 

lidstaat, overeenkomstig de nationale 

wetgeving. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Distributeurs verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteit, wanneer 

deze een met redenen omkleed verzoek 

6. Distributeurs verstrekken aan de 

bevoegde nationale autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 
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daartoe doet, alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van een 

product aan te tonen. Op verzoek van deze 

autoriteit verlenen zij medewerking aan 

alle maatregelen die worden genomen om 

de risico's van de door hen op de markt 

aangeboden producten weg te nemen. 

de conformiteit van een product aan te 

tonen. Op verzoek van deze autoriteit 

verlenen zij medewerking aan alle 

maatregelen die worden genomen om de 

risico's van de door hen op de markt 

aangeboden producten weg te nemen. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Marktdeelnemers moeten tot tien 

jaar nadat het product aan hen is geleverd 

en tot tien jaar nadat zij het product hebben 

geleverd, de in het eerste lid bedoelde 

informatie kunnen verstrekken. 

2. Marktdeelnemers houden een 

fysiek of elektronisch register aan en 

kunnen tot ten minste tien jaar nadat het 

product aan hen is geleverd en tot ten 

minste tien jaar nadat zij het product 

hebben geleverd of nadat het product aan 

hen is geleverd, de in het eerste lid 

bedoelde informatie verstrekken. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

dienstverleners deze autoriteit alle 

benodigde informatie om aan te tonen dat 

de dienst voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

die eisen te waarborgen. 

4. Dienstverleners verstrekken de 

bevoegde nationale autoriteit alle 

benodigde informatie om aan te tonen dat 

de dienst voldoet aan de in artikel 3 

bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de conformiteit met 

die eisen te waarborgen. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij niet leiden tot een 

ingrijpende wijziging van een aspect of 

functie van een product of dienst die zou 

leiden tot een wijziging van de wezenlijke 

aard van dat product of die dienst. 

1. De in artikel 3 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij geen ingrijpende wijziging 

van een product of dienst tot gevolg 

hebben die zou leiden tot een wijziging 

van de wezenlijke aard van dat product of 

die dienst. 

Amendement  80 

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 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen, rekening houdend met de 

frequentie en de duur van het gebruik van 

het specifieke product of de specifieke 

dienst. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het belang van het omzet- en 

handelsvolume binnen de Unie, volgens 

de recentste beschikbare cijfers. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In het kader van programma's ten 

behoeve van kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) en micro-

ondernemingen houdt de Commissie 

rekening met initiatieven die kmo's en 

micro-ondernemingen helpen 

toegankelijkheidsaspecten te integreren 

wanneer zij hun producten ontwerpen of 

hun diensten verlenen. 

 Er kunnen richtsnoeren worden opgesteld 

betreffende specifieke aspecten van kmo's 

die actief zijn in de betrokken producten- 

en dienstensector. Zo nodig kan de 

Commissie, overeenkomstig lid 3, verder 

gespecialiseerd materiaal ontwikkelen ter 

vergemakkelijking van de toepassing van 

deze richtlijn door kmo's. 

 De lidstaten zien er, met name door 

uitbreiding van ondersteuningsnetwerken 

en -structuren, op toe dat zij kmo's en 

micro-ondernemingen ertoe aanmoedigen 

zich reeds in de productontwerpfase en bij 

de verrichting van de dienst een uit 

toegankelijkheidsoogpunt verantwoorde 

aanpak eigen te maken. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. Gebrek aan prioriteit, 

tijd of kennis wordt niet als een legitieme 

reden beschouwd om aan te voeren dat er 

sprake is van onevenredige last. 
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Motivering 

In opmerking nr. 2 (2014) van het VN-Comité over toegankelijkheid wordt elk beroep op 

"onevenredige last" in beginsel onaanvaardbaar geacht. Er wordt verklaard dat de 

verplichting om voor toegankelijkheid te zorgen onvoorwaardelijk is. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de toegankelijkheidseisen 

voor producten of diensten een 

fundamentele wijziging of onevenredige 

last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 

de marktdeelnemer. 

5. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de toegankelijkheidseisen 

voor producten of diensten een 

fundamentele wijziging of onevenredige 

last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 

de marktdeelnemer in samenwerking met 

de nationale markttoezichtautoriteit en 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van 

deze verplichting tot kennisgeving, maar 

zij moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een 

relevante markttoezichtautoriteit te 

verstrekken. 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Het uiteindelijke besluit of een 

uitzondering wordt toegestaan, wordt per 

geval genomen door de 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat, 

waarbij rekening wordt gehouden met een 

eventuele door de marktdeelnemer 

verstrekte onafhankelijke beoordeling 
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door een derde partij.  

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Er wordt een gestructureerde 

dialoog tot stand gebracht tussen alle 

betrokken partijen, waaronder personen 

met een handicap en hun 

belangenorganisaties, en de 

markttoezichtautoriteiten, om te 

waarborgen dat er passende beginselen 

worden vastgesteld voor de beoordeling 

van die uitzonderingen om te zorgen dat 

die coherent zijn. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. Indien marktdeelnemers voor een 

bepaald product of een bepaalde dienst 

gebruik hebben gemaakt van de 

uitzondering als bedoeld in de leden 1 tot 

en met 5, stellen zij de consumenten in 

kennis van het feit dat het product of de 

dienst in kwestie niet of slechts 

gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen 

van deze richtlijn voldoet, en waarom dat 

zo is. 

 Deze informatie wordt op duidelijke, 

toegankelijke en bevattelijke wijze aan de 

consument verstrekt. Zo mogelijk wordt 

op de plaats of op het moment van de 

verkoop of de verrichting van de dienst 

informatie, alsook eventuele extra 

informatie over toegankelijkheid, 

verstrekt zodat de consumenten een 

geïnformeerde keuze kunnen maken. 
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Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quater. De lidstaten worden ertoe 

aangespoord om stimuleringsmaatregelen 

en richtsnoeren aan te bieden aan micro-

ondernemingen teneinde de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 

vergemakkelijken. De procedures en 

richtsnoeren worden vastgesteld in 

overleg met de betrokken partijen, 

waaronder personen met een handicap en 

hun belangenorganisaties. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De betrokken partijen, waaronder 

personen met een handicap en hun 

belangenorganisaties, worden stelselmatig 

geraadpleegd als onderdeel van de 

procedure voor de vaststelling van 

uitvoeringshandelingen. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In aanvulling op de 

conformiteitsverklaring worden de 

consumenten middels een vermelding op 

de verpakking op eenvoudige en precieze 

wijze in kennis gesteld van het feit dat het 

product toegankelijkheidsfuncties omvat. 
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Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

informatie die de markttoezichtautoriteiten 

hebben verzameld met betrekking tot de 

naleving door marktdeelnemers van de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bepaald in artikel 3 en de beoordeling van 

de in artikel 12 bedoelde uitzonderingen op 

verzoek in een toegankelijk formaat aan de 

consumenten ter beschikking wordt 

gesteld, behalve wanneer die informatie 

niet kan worden verstrekt om redenen van 

vertrouwelijkheid, zoals bedoeld in artikel 

19, lid 5, van Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

informatie die de markttoezichtautoriteiten 

hebben verzameld met betrekking tot de 

naleving door marktdeelnemers van de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bepaald in artikel 3 en de beoordeling van 

de in artikel 12 bedoelde uitzonderingen in 

een toegankelijk formaat aan de 

consumenten ter beschikking wordt 

gesteld, behalve wanneer die informatie 

niet kan worden verstrekt om redenen van 

vertrouwelijkheid, zoals bedoeld in artikel 

19, lid 5, van Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten zetten een publiek 

toegankelijke databank op van niet-

toegankelijke producten. De consumenten 

moeten informatie kunnen inzien en 

opslaan over niet-toegankelijke 

producten. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om de consumenten of 

andere belanghebbenden in kennis te 

stellen van de mogelijkheid tot het 

indienen van klachten. Er moet een 

interactief systeem tussen de nationale 

databanken worden ontwikkeld, zo 

mogelijk onder verantwoordelijkheid van 

de Commissie of de betrokken 

belangenorganisaties, zodat informatie 

over niet-toegankelijke producten over 

heel Europa kan worden verspreid. 
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Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Er kan een gestructureerde 

dialoog tot stand gebracht worden tussen 

de belanghebbenden, waaronder personen 

met een handicap en hun 

belangenorganisaties, en de 

markttoezichtautoriteiten, om ervoor te 

zorgen dat er passende en coherente 

beginselen worden vastgesteld voor de 

beoordeling van de verzoeken om 

uitzonderingen op de naleving van de 

toegankelijkheidscriteria voor producten 

en diensten. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen voor de 

vaststelling, uitvoering en periodieke 

bijwerking van geschikte procedures om: 

1. De lidstaten zorgen, in 

samenwerking met de 

belangenverenigingen van personen met 

een handicap, voor de vaststelling, 

uitvoering en periodieke bijwerking van 

passende gedetailleerde en omvattende 
procedures om: 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 bis 

 De lidstaten zetten een nationale databank 

op met alle relevante informatie over de 
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mate van toegankelijkheid van de in 

artikel 1, leden 1 en 2, genoemde 

producten en diensten, en werken die 

databank regelmatig bij. De nationale 

databanken zijn toegankelijk voor alle 

burgers en belanghebbenden. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. Om de uitwisseling van informatie 

en beproefde werkwijzen tussen de 

markttoezichtautoriteiten te 

vergemakkelijken en te zorgen voor 

coherentie bij de toepassing van de eisen 

van deze richtlijn, of indien het, op 

verzoek van de Commissie, noodzakelijk 

wordt geacht dat er advies wordt 

uitgebracht over uitzonderingen op die 

eisen, kan de Commissie een werkgroep 

instellen van vertegenwoordigers van de 

nationale markttoezichtautoriteiten en de 

vertegenwoordigende organisaties van de 

belanghebbenden, waaronder personen 

met een handicap. 

Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als na voltooiing van de procedure in 

artikel 19, leden 3 en 4, bezwaren tegen 

een maatregel van een lidstaat worden 

ingebracht of de Commissie van mening is 

dat een nationale maatregel in strijd is met 

de wetgeving van de Unie, treedt de 

Commissie onverwijld in overleg met de 

lidstaten en de betrokken 

marktdeelnemer(s) en voert zij een 

evaluatie van de nationale maatregel uit. 

Aan de hand van die evaluatie besluit de 

Als na voltooiing van de procedure in 

artikel 19, leden 3 en 4, bezwaren tegen 

een maatregel van een lidstaat worden 

ingebracht of de Commissie van mening is 

dat een nationale maatregel in strijd is met 

de wetgeving van de Unie, treedt de 

Commissie onverwijld in overleg met de 

lidstaten, de belangenverenigingen van 

personen met een handicap en de 

betrokken marktdeelnemer(s) en voert zij 

een evaluatie van de nationale maatregel 
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Commissie of de nationale maatregel al 

dan niet gerechtvaardigd is. 

uit. Aan de hand van die evaluatie besluit 

de Commissie of de nationale maatregel al 

dan niet gerechtvaardigd is. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen zijn van toepassing 

voor zover zij met het oog op de 

doelstellingen van dat artikel geen 

onevenredige last voor de bevoegde 

autoriteiten opleveren. 

Schrappen 

Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om te beoordelen of de naleving 

van de in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen een onevenredige 

last oplevert, houden de bevoegde 

autoriteiten rekening met: 

Schrappen 

a)  de omvang, middelen en aard van 

de betrokken bevoegde autoriteiten; 

 

b)  de geraamde kosten en baten voor 

de bevoegde autoriteiten 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. 
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Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen een onevenredige 

last oplevert, wordt uitgevoerd door de 

betrokken bevoegde autoriteiten. 

3. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de in artikel 21 bedoelde 

toegankelijkheidseisen een onevenredige 

last oplevert, wordt uitgevoerd door de 

betrokken bevoegde autoriteiten. Gebrek 

aan prioriteit, tijd of kennis wordt niet als 

een legitieme reden beschouwd om aan te 

voeren dat er sprake is van onevenredige 

last. 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Indien de bevoegde autoriteit voor 

een bepaald product of een bepaalde 

dienst gebruik heeft gemaakt van een 

uitzondering, deelt zij dat aan de 

Commissie mee en stelt zij de 

consumenten ervan in kennis dat het 

product of de dienst in kwestie niet of 

slechts gedeeltelijk aan de 

toegankelijkheidseisen van deze richtlijn 

voldoet, met vermelding van de redenen 

daarvoor. 

 Deze informatie wordt op duidelijke, 

toegankelijke en bevattelijke wijze aan de 

consument verstrekt. Zo mogelijk wordt 

op de plaats of op het moment van de 

verkoop of de verrichting van de dienst 

informatie, alsook eventuele extra 

informatie over toegankelijkheid, 

verstrekt zodat de consumenten een 

geïnformeerde keuze kunnen maken. 

 

Amendement  102 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) bepalingen waarbij een omvattend 

en naar behoren van middelen voorzien 

klachtenmechanisme voor consumenten 

wordt ingesteld als aanvulling op een 

stelsel voor de tenuitvoerlegging en het 

toezicht. 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn. 

2. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn, maar mogen voor de 

marktdeelnemer geen alternatief vormen 

voor de naleving van zijn 

verantwoordelijkheid om zijn producten 

en diensten toegankelijk te maken. 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten wijzen de nodige 

middelen toe om ervoor te zorgen dat er 

boetes worden opgelegd en geïnd. De 

inkomsten uit boetes kunnen worden 

geherinvesteerd in maatregelen in 

verband met toegankelijkheid. 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[… insert date - six years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

2. Zij passen deze bepalingen vanaf 

[… insert date - three years after the entry 

into force of this Directive] toe. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk […insert date - five years after the 

application of this Directive], en 

vervolgens om de vijf jaar, legt de 

Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's een 

verslag voor over de toepassing van deze 

richtlijn. 

Uiterlijk […insert date - three years after 

the application of this Directive], en 

vervolgens om de vijf jaar, legt de 

Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's een 

verslag voor over de toepassing van deze 

richtlijn. 

Amendement  107 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen 

gebruik; 

Computerapparatuur en 

besturingssystemen voor algemeen gebruik 

en huishoudelijke apparaten die met een 

gebruikersinterface worden bediend 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 
personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 
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mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

productie voldaan aan de volgende 

toegankelijkheidseisen: 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

i) begrijpelijk is; 

ii) begrijpelijk is; ii) waarneembaar is; 

iii) goed zichtbaar is; iii) een passende lettergrootte heeft en 

een passend lettertype, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

iv) beschikbaar wordt gemaakt in 

toegankelijk webformaat en elektronische 

niet-webdocumenten waarmee het product 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust wordt gemaakt. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen), die: 

 i) voldoet aan de vereisten onder a); 

 ii) de gebruikers op precieze en 

duidelijke wijze informeert; 
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Amendement  111 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen:  

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijk 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten waarmee het product 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust wordt gemaakt; 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de aanwijzingen worden de 

toegankelijkheidsfuncties van het product 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt en met welke 

binnen de Unie en internationaal 

beschikbare hulptechnologieën het 

product compatibel is; 

 ii bis) de aanwijzingen worden op 

verzoek aangeboden in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 2 – inleidende formule 

 

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: 
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Amendement  113 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) wanneer het product visuele 

communicatie- en gebruikswijzen 

aanbiedt, voorzien in functies die de 

gebruikers in staat stellen beter gebruik te 

maken van hun beperkt 

gezichtsvermogen, onder meer door 

flexibele vergroting zonder verlies van 

inhoud of functionaliteit aan te bieden, 

alsook de mogelijkheid om het contrast en 

de helderheid te wijzigen; 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 2 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) voorzien in bedieningswijzen bij 

beperkte reikwijdte en kracht; 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 2 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek; 

g) zijn voorzien van sequentiële 

besturing en alternatieven voor besturing 

met fijne motoriek die, ook wanneer het 

product manuele handelingen vereist, 

functies bieden die de gebruiker in staat 

stellen het te gebruiken op een andere 

wijze die geen besturing met fijne 

motoriek, zoals handgreep of krachtige 

handbewegingen, noch gelijktijdige 

bediening van meer dan een besturing 

vereist; 
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Amendement  116 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling I – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor gebruikers met een handicap en 

gebruikers met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling II – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten en incheckautomaten 

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 

kaartautomaten, incheckautomaten en 

betaalterminals 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling II – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 
personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de volgende 

toegankelijkheidseisen: 
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Amendement  119 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling II – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

ii) begrijpelijk is; ii) begrijpelijk is; 

iii) goed zichtbaar is; iii) waarneembaar is; 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

iv) de toegankelijkheidsfuncties van 

het product vermeldt en uitlegt hoe deze 

moeten worden geactiveerd en gebruikt en 

met welke hulptechnologieën het product 

compatibel is; 

 iv bis)  een passende lettergrootte heeft en 

een passend lettertype, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen; 

 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling II – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een 

functionele beperking, overeenkomstig 

punt 2; 

c) de werking van het product, door 

functies aan te bieden die zijn gericht op de 

behoeften van personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen, overeenkomstig punt 

2; 
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Amendement  121 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel A – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het te verwachten gebruik van de diensten 

door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

Het te verwachten gebruik van de diensten 

door personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

 

Amendement  122 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel A – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst:  

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijk webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten 

waarmee de dienst waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt, overeenkomstig punt c); 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content;  

ii) de informatie wordt op verzoek 

aangeboden in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c);  
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Amendement  123 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel A – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) 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 

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 zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  124 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel A – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

applicaties 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 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 
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Amendement  125 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel A – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen: 

 

Amendement  126 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 
personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de volgende 

toegankelijkheidseisen: 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

i) begrijpelijk is;  

ii) begrijpelijk is; ii) waarneembaar is;  
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iii) goed zichtbaar is; iii) een passende lettergrootte heeft en 

een passend lettertype, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen;  

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

iv) beschikbaar wordt gemaakt in 

toegankelijk webformaat en elektronische 

niet-webdocumenten waarmee het product 

waarneembaar, bedienbaar,  

 iv bis) begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt; 

 

Amendement  128 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen), die: 

 i) voldoet aan de vereisten van punt 

a); 

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van het feit 

dat het product toegankelijkheidsfuncties 

omvat en van de hulptechnologieën 

waarmee het compatibel is; 

 

Amendement  129 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of in het 

product geïntegreerd worden verstrekt, 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
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i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en 

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijk 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten waarmee het product 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust wordt gemaakt; 

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de aanwijzingen worden de 

toegankelijkheidsfuncties van het product 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt en met welke 

binnen de Unie en internationaal 

beschikbare hulptechnologieën het 

product compatibel is;  

 ii bis) de aanwijzingen worden op 

verzoek aangeboden in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn;  

 

Amendement  130 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) de compatibiliteit van het product 

met uiteenlopende hulpmiddelen en -

technologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, telecoils, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  131 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 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 
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product 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) het product kan 

tweewegspraakcommunicatie met hifi-

audio coderen en decoderen; 

 

Amendement  133 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 2 – letter i ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) het product dat 

tweewegspraakcommunicatie ondersteunt, 

stelt de gebruiker ook in staat met een 

andere gebruiker te communiceren in 

Real Time Text (RTT), zodat RTT in 

hetzelfde gesprek standalone kan worden 

gebruikt of in combinatie met spraak; 

 

Amendement  134 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 2 – letter i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quater) indien het product 

interoperabel is voor 

tweewegspraakcommunicatie binnen een 

specifiek netwerk, is het ook interoperabel 

in RTT binnen hetzelfde gesprek met 

gebruikmaking van het voor dat netwerk 

gespecificeerde RTT-formaat; 
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Amendement  135 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 2 – letter i quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quinquies) indien het product voor 

tweewegspraakcommunicatie een realtime 

beeldfunctie omvat, ondersteunt het een 

beeldresolutie die de gebruikers in staat 

stelt te communiceren met behulp van 

gebarentaal en liplezen; 

 

Amendement  136 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 2 – letter i sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) indien het product output 

levert via een geluidomzetter, biedt het een 

mogelijkheid voor effectieve draadloze 

koppeling met hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, telecoils, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen, en vermindert het 

interferenties met deze hoortechnologieën 

tot het laagst mogelijke niveau. 

 

Amendement  137 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling III – deel B – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via 
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communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor gebruikers met een handicap en 

met leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen. 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

b) informatie te verstrekken over de 

werking en over de 

toegankelijkheidskenmerken en -functies 

van de dienst, waarbij het volgende geldt: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijk webformaat en in 

de elektronische programmagidsen (EPG) 

die waarneembaar, bedienbaar, 

begrijpelijk en robuust worden gemaakt, 

overeenkomstig punt c);  

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidsfuncties van de dienst 

vermeld en hoe die moeten worden 

gebruikt in combinatie met de 

gerelateerde eindapparatuur, en met 

welke hulptechnologieën de dienst 

compatibel is; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) er wordt toegankelijke informatie 

verstrekt om complementariteit met 

andere, door een derde partij aangeboden 

toegangsdiensten te vereenvoudigen. 

 

Amendement  139 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) websites op een consistente en c) websites en onlinetoepassingen die 
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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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

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 

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 zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

applicaties 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 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen, waarbij de 

dienstenaanbieder ten minste de volgende 

toegangsdiensten aanbiedt: 

 i) ondertiteling voor doven en 

slechthorenden; 

 ii) audiodescriptie; 

 iii) gesproken ondertitels; 

 iv) vertolking in gebarentaal. 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter e bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) wanneer een audiovisuele inhoud 

toegangsdiensten behelst, worden deze 

duidelijk vermeld in de inhoud-

informatie, alsook in de EPG; 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter e ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) in overleg met de 

gebruikersorganisaties, waaronder 

belangenorganisaties van personen met 

een handicap, waarborgen de aanbieders 

van audiovisuele mediadiensten de 

kwaliteit, als volgt: 
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 i) zij zorgen ervoor dat de 

ondertiteling voor doven en 

slechthorenden goed gesynchroniseerd is 

met het beeld en leesbaar, nauwkeurig en 

begrijpelijk is, zodat ze de audio-

informatie effectief weerspiegelt. Dit 

houdt in dat er kwaliteitsspecificaties 

worden opgesteld die ten minste 

betrekking hebben op het lettertype, de 

lettergrootte, het contrast en het 

kleurgebruik, alsook, indien mogelijk, de 

nodige vereisten om ervoor te zorgen dat 

de gebruikers die ondertiteling kunnen 

besturen; 

 ii) zij zorgen ervoor dat de 

audiodescriptie en de gesproken 

ondertiteling goed gesynchroniseerd zijn 

met het beeld. Dit houdt in dat er 

kwaliteitsspecificaties worden opgesteld 

voor de plaatsing van de audio en de 

duidelijkheid van de audiodescriptie en de 

gesproken ondertiteling, alsook de nodige 

vereisten om ervoor te zorgen dat de 

gebruikers die kunnen besturen; 

 iii) zij zorgen ervoor dat de vertolking 

in gebarentaal accuraat en begrijpelijk is, 

zodat ze de audio-informatie effectief 

weerspiegelt. Dit houdt in dat er 

beroepseisen worden gesteld aan 

gebarentolken en dat er 

kwaliteitsspecificaties worden vastgesteld 

voor de wijze waarop de vertolking 

aangeboden wordt. Indien mogelijk 

worden er vereisten vastgesteld die ervoor 

zorgen dat de gebruikers de aangeboden 

vertolking kunnen besturen. 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 
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 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

Amendement  145 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder 
personen met een handicap of 

leeftijdsgerelateerde beperkingen) zoveel 

mogelijk te bevorderen, worden bij het 

ontwerp en de productie de volgende 

elementen toegankelijk gemaakt: 

Om het te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de volgende 

toegankelijkheidseisen: 

 

Amendement  146 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die: 

i) via meer dan één zintuiglijk 

kanaal wordt aangeboden; 

i) begrijpelijk is; 

ii) begrijpelijk is; ii) waarneembaar is;  

iii) goed zichtbaar is; iii) een passende lettergrootte heeft en 
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een passend lettertype, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid in te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen;  

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

iv) beschikbaar wordt gemaakt in 

toegankelijk webformaat en elektronische 

niet-webdocumenten waarmee het product 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust wordt gemaakt. 

 

Amendement  147 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen); 

b) de verpakking van het product, 

inclusief de informatie die erop vermeld 

staat (openen, afsluiten, gebruik, 

wegwerpen), die: 

 i) voldoet aan de vereisten van punt 

a); 

 ii) de gebruikers op eenvoudige en 

precieze wijze in kennis stelt van het feit 

dat het product toegankelijkheidsfuncties 

omvat en van de hulptechnologieën 

waarmee het compatibel is; 

 

Amendement  148 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

c) de aanwijzingen voor gebruik, 

installatie en onderhoud, opslag en 

verwijdering van het product, die, 

ongeacht of zij afzonderlijk of in het 

product geïntegreerd worden verstrekt, 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
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i) de instructies zijn weergegeven in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze op 

verschillende manieren en via meer dan 

één zintuiglijk kanaal kunnen worden 

aangeboden; en  

i) de aanwijzingen worden 

beschikbaar gemaakt in toegankelijk 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten waarmee het product 

waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 

en robuust wordt gemaakt;  

ii) de instructies bieden alternatieven 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de aanwijzingen worden de 

toegankelijkheidsfuncties van het product 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt en met welke 

binnen de Unie en internationaal 

beschikbare hulptechnologieën het 

product compatibel is; 

 
ii bis) de informatie wordt op verzoek 

aangeboden in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

 

Amendement  149 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 1 – letter f 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) de compatibiliteit van het product 

met uiteenlopende hulpmiddelen en -

technologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, telecoils, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  150 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ontwerp van de gebruikersinterface en de Functionaliteitseisen voor de 
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manier van functioneren   gebruikersinterface en het ontwerp van het 

product: 

 

Amendement  151 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) indien het product audiovisuele 

inhoud toont, heeft het een 

bedieningswijze om beschikbare 

ondertiteling voor doven en 

slechthorenden te tonen op het 

systeemgekozen videokanaal; 

 

Amendement  152 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) indien het product audiovisuele 

inhoud toont, biedt het een mechanisme 

om beschikbare audiodescriptie te 

selecteren en af te spelen op het 

systeemgekozen videokanaal; 

 

Amendement  153 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quater) indien het product 

audiovisuele inhoud toont, biedt het een 

mechanisme om beschikbare gesproken 

ondertiteling te selecteren en af te spelen 

op het systeemgekozen videokanaal; 
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Amendement  154 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i quinquies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quinquies) indien het product 

audiovisuele inhoud toont, biedt het, 

indien mogelijk, een mechanisme om 

beschikbare vertolking in gebarentaal te 

selecteren en af te spelen op het 

systeemgekozen videokanaal; 

 

Amendement  155 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i sexies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) het product ondersteunt het 

aanbieden van de beschikbare 

toegangsdiensten, afzonderlijk en in 

combinatie met elkaar;  

 

Amendement  156 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i septies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) het product biedt de 

mogelijkheid om de toegangsdiensten 

zoveel mogelijk te personaliseren, onder 

meer door toegangsdiensten op andere 

wijzen toegankelijk te maken, zoals via 

synchronisatie met een ander apparaat;  
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Amendement  157 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i octies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i octies) gebruikersbesturing om 

toegangsdiensten te starten wordt aan de 

gebruiker aangeboden op hetzelfde niveau 

als de primaire mediabesturing; 

 

Amendement  158 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 – letter i nonies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i nonies) het product biedt 

mogelijkheden voor effectieve draadloze 

koppeling met hoortechnologieën, zoals 

hoorapparaten, telecoils, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

 

Amendement  159 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel B – punt 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

het product en de compatibiliteit ervan 

met hulptechnologieën, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 
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personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

Amendement  160 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel A – punt 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het te verwachten gebruik van de diensten 

door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door:  

Het te verwachten gebruik van de diensten 

door personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

 

Amendement  161 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A – punt 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijk webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten 

waarmee de dienst waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt, overeenkomstig punt b); 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidsfuncties van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt, met inbegrip van 

de toegankelijkheid van voertuigen en de 

gerelateerde infrastructuur en gebouwde 

omgeving, alsook informatie over 

assistentie die overeenkomstig 

Verordening.(EG) nr. 1107/2006, 

Verordening (EU) nr. 1177/2010, 

Verordening (EG) nr. 1371/2007 en 
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Verordening (EU) nr. 181/2011 wordt 

verleend; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

iii) de informatie wordt op verzoek 

verstrekt in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

 

Amendement  162 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel A – punt 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar 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 

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 zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  163 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel A – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis)  op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

applicaties die nodig zijn bij het leveren 

van de dienst, op een consistente en 

geschikte manier toegankelijk te maken 
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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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

 

Amendement  164 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel A – punt 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

c) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen:  

 i) slimme kaartsystemen 

(elektronische reservering, boeken van 

tickets, enz.); 

 ii) realtime-informatie voor reizigers 

(dienstregelingen, informatie over 

verkeersstoringen, verbindingsdiensten, 

aansluiting op andere vervoermiddelen, 

enz.); 

 iii) aanvullende dienstinformatie (bijv. 

stationspersoneel, liften die buiten 

werking zijn of diensten die tijdelijk niet 

beschikbaar zijn); 
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Amendement  165 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel A – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de gebouwde omgeving die nodig 

is voor het aanbieden van de dienst 

voldoet aan afdeling X van deze bijlage:  

 

Amendement  166 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel A – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

 

Amendement  167 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling V – deel D – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt, 
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voldoen aan de vereisten van afdeling II: 

 

Amendement  168 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijk webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten 

waarmee de dienst waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt, overeenkomstig punt c); 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidsfuncties van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt in combinatie 

met de gerelateerde eindapparatuur; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) de informatie wordt op verzoek 

aangeboden in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn; 

 iii bis) de informatie is begrijpelijk, met 

een complexiteitsniveau dat niet hoger is 

dan niveau B2 (middelhoog) van het 

gemeenschappelijk Europees 

referentiekader voor talen van de Raad 

van Europa. 

 

Amendement  169 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) websites en onlinetoepassingen 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 zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  170 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van applicaties die 

nodig zijn voor het leveren van 

bankdiensten, 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 
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Amendement  171 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

d) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere 

beperkingen: 

 i) elektronische identificatie-, 

beveiligings- en betalingsmethoden die 

nodig zijn voor het leveren van de dienst 

moeten begrijpelijk, waarneembaar, 

bedienbaar en robuust zijn zonder de 

beveiliging en de privacy van de gebruiker 

te ondermijnen. 

 

Amendement  172 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – letter d bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) de gebouwde omgeving voor het 

aanbieden van de dienst voldoet aan de 

bepalingen van afdeling X. 

 

Amendement  173 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 
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relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

 

Amendement  174 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VI – deel D – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt  

 voldoen aan de vereisten van afdeling II: 

 

Amendement  175 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – deel A – punt 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

b) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijk webformaat en 

elektronische niet-webdocumenten 

waarmee de dienst waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt, overeenkomstig punt c); 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidsfuncties van de dienst 
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vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt in combinatie 

met de gerelateerde eindapparatuur, en 

met welke hulptechnologieën de dienst 

compatibel is; 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt c); 

iii) de informatie wordt op verzoek 

aangeboden in alternatieve, niet-

elektronische formaten. De alternatieve, 

niet-elektronische formaten kunnen onder 

meer groteletterdruk, braille of 

gemakkelijk leesbare formaten zijn. 

 

Amendement  176 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – deel A – punt 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) websites 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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

c) 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 

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 zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  177 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – deel A – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 
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applicaties 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 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

 

Amendement  178 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – deel A – punt 1 – letter e 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van mensen met een 

functionele beperking. 

e) in de uitvoering van de dienst 

functies, werkwijzen, beleid, procedures en 

veranderingen te integreren die gericht zijn 

op de behoeften van personen met een 

handicap en personen met 

leeftijdgerelateerde of andere beperkingen 

door te zorgen voor navigatie door het 

document, voor dynamische opmaak, voor 

de mogelijkheid om tekst en audio-inhoud 

te synchroniseren en voor technologie 

voor het omzetten van tekst in spraak, 

zodat alternatieve weergave-opties voor de 

inhoud mogelijk worden gemaakt, alsook 

interoperabiliteit met uiteenlopende 

hulptechnologieën, op zodanige wijze dat 

de dienst waarneembaar, begrijpelijk en 

bedienbaar is en compatibel is met zoveel 

mogelijk bestaande en toekomstige 

gebruikersagenten. 
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Amendement  179 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – deel A – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

Amendement  180 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VII – deel B – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

B. Producten B. Producten voldoen aan de 

bepalingen van afdeling I. 

Amendement  181 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elektronische handel Elektronische handel, websites van 

aanbieders van producten en diensten, 

media- en nieuwswebsites, online 

platforms en sociale media 
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Amendement  182 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII – deel A – punt 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en 

functies van de dienst: 

i) de informatie is beschikbaar in 

tekstformaten die in alternatieve formaten 

kunnen worden omgezet, zodat ze door de 

gebruikers op verschillende manieren en 

via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 

worden weergegeven; 

i) de informatie wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijk webformaat 

waarmee de dienst waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt, overeenkomstig punt b); 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidsfuncties van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt en met welke 

hulptechnologieën de dienst 

complementair is. 

iii) de elektronische informatie, 

inclusief de bijbehorende 

onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); 

 

 

Amendement  183 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII – deel A – punt 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) websites 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 op zo'n manier 

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 

ervoor te zorgen dat de weergave van de 

inhoud en de interactie met de website 

kunnen worden aangepast, indien nodig via 
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dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

een toegankelijk elektronisch alternatief, en 

wel op een zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  184 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII – deel A – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

applicaties die nodig zijn voor het leveren 

van e-handeldiensten, 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn; 

 

Amendement  185 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII – deel A – punt 1 – letter b ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) 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 te 
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ondermijnen. 

 

Amendement  186 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII – deel A – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

Amendement  187 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling VIII bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 AFDELING VIII bis 

 Accommodatiediensten 

 A. Diensten 

 1.  Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een handicap 

en personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

 a) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken 

en -functies van de dienst: 

 i) de informatie wordt beschikbaar 



 

PE597.391v02-00 414/420 RR\1125427NL.docx 

NL 

gemaakt in toegankelijk webformaat 

waarmee de dienst waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust wordt 

gemaakt, overeenkomstig punt b); 

 ii) in de informatie worden de 

toegankelijkheidsfuncties van de dienst 

vermeld en wordt uitgelegd hoe die 

moeten worden gebruikt en met welke 

hulptechnologieën de dienst 

complementair is; 

 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 

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 zo robuuste 

wijze dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 c) op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

applicaties die nodig zijn voor het leveren 

van e-handeldiensten, 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is 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 



 

RR\1125427NL.docx 415/420 PE597.391v02-00 

 NL 

en de privacy van de gebruiker te 

ondermijnen; 

 e) de gebouwde omgeving 

toegankelijk te maken voor personen met 

een handicap, overeenkomstig de 

vereisten van afdeling XI; 

 f) alle gemeenschappelijke ruimtes 

(receptie, ingang, vrijetijdsfaciliteiten, 

conferentiezalen, enz.) 

 g)  Zalen overeenkomstig de vereisten 

van afdeling XI, waarbij het minimum 

aantal toegankelijke zalen per gebouw als 

volgt bedraagt: 

 - 1 toegankelijke zaal voor 

gebouwen met een totaal aantal zalen van 

minder dan 20; 

 - 2 toegankelijke zalen voor 

gebouwen met een totaal aantal zalen van 

meer dan 20 en minder dan 50; 

 - een extra toegankelijke zaal voor 

elke 50 zalen meer. 

 2. Ondersteunende diensten 

 Ondersteunende diensten (helpdesks, 

belcentra, technische ondersteuning, 

relaydiensten en opleidingsdiensten), 

indien beschikbaar, verstrekken 

informatie over de toegankelijkheid van 

de dienst en de compatibiliteit ervan met 

hulptechnologieën en -diensten, via 

communicatiemethoden die toegankelijk 

zijn voor personen met een handicap en 

personen met leeftijdgerelateerde of 

andere beperkingen. 

 

Amendement  188 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel B – punt 1 – letter e 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) websites op een consistente en 

geschikte manier toegankelijk te maken om 

e) websites en onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor het leveren van de dienst 
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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 op zo'n manier 

dat interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

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 zo robuuste wijze dat 

interoperabiliteit mogelijk is met 

uiteenlopende gebruikersagenten en 

hulptechnologieën die binnen de Unie en 

internationaal beschikbaar zijn; 

 

Amendement  189 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel B – punt 1 – letter e bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis)  op mobiele apparaten gebaseerde 

diensten, met inbegrip van mobiele 

applicaties 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 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 zo 

robuuste wijze dat interoperabiliteit 

mogelijk is met uiteenlopende 

gebruikersagenten en hulptechnologieën 

die binnen de Unie en internationaal 

beschikbaar zijn. 

 

Amendement  190 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling IX – deel B – punt 1 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen; 

f) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in aanvulling 

op ondersteunende diensten en 

hulptechnologieën te vergemakkelijken, 

met inbegrip van hoortechnologieën, zoals 

hoorapparaten, telecoils, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen. 

 

Amendement  191 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling X – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toegankelijkheidseisen voor de toepassing 

van artikel 3, lid 10, met betrekking tot de 

gebouwde omgeving waar de diensten die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, worden geleverd 

Toegankelijkheidseisen voor de toepassing 

van artikel 3, lid 10, met betrekking tot de 

gebouwde omgeving waar de producten en 

diensten die binnen het toepassingsgebied 

van deze richtlijn vallen, worden geleverd 

 

Amendement  192 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Afdeling X – letter g 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) het gebruik van apparatuur en 

voorzieningen bij de levering van de 

dienst; 

g) het gebruik van apparatuur en 

voorzieningen bij de levering van het 

product of de dienst; 
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