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Amendement 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 het product in 
overeenstemming is met deze richtlijn 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 dat de fabrikant en de 
importeur aan de eisen van artikel 5, 
leden 5 en 6, en artikel 7, lid 4, hebben 
voldaan.

Or. en

Amendement 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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.
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Or. en

Amendement 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

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 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.

Or. en

Amendement 450
Marco Zullo

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, stelt hij 
de fabrikant en de markttoezichtautoriteit 
hiervan op de hoogte en biedt hij het 
product niet op de markt aan voordat het 
conform is gemaakt.
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Or. it

Amendement 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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.

Or. en

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

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 een 
veiligheids- of gezondheidsrisico met zich 
meebrengt, de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten hiervan op de 
hoogte.

Or. de
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Amendement 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 een 
veiligheids- of gezondheidsrisico met zich 
meebrengt, de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten hiervan op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 

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.
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aard van de niet-conformiteit en alle 
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 455
Marco Zullo

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 
beschrijven.

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 
niet in overeenstemming is met 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 de aard van de niet-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. it

Amendement 456
Maria Grapini

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 

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
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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 
beschrijven.

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 binnen uiterlijk 
24 uur op de hoogte, waarbij zij in het 
bijzonder de aard van de niet-conformiteit 
en alle genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Or. ro

Amendement 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
beschrijven.

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 een veiligheids- of 
gezondheidsrisico 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.

Or. en
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Amendement 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

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 
beschrijven.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet aan de vereisten van deze richtlijn 
voldoet, zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om het product in overeenstemming met de 
richtlijn 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 beschrijven.

Or. en

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

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 

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 
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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 
beschrijven.

nemen of terug te roepen. Bovendien
brengen distributeurs, indien het product 
een veiligheids- of gezondheidsrisico 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.

Or. de

Amendement 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 bevoegde 
nationale autoriteiten alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van een 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.

Or. en

Amendement 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 de 
bevoegde nationale autoriteit, wanneer 
deze een met redenen omkleed verzoek 
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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.

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 
te voldoen aan de conformiteitseisen die
van toepassing zijn op de door hen op de 
markt aangeboden producten.

Or. en

Amendement 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 conformiteit van de door hen op de 
markt aangeboden producten te 
waarborgen.

Or. en

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

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 de 
bevoegde nationale autoriteit, wanneer 
deze een verzoek daartoe doet, alle 
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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.

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.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Distributeurs zorgen ervoor 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 de levering 
van toegankelijke diensten. De 
desbetreffende opleiding strekt zich onder 
meer uit tot informatieverschaffing, 
advies en reclame.

Or. en

Motivering

Door deze nieuwe bepaling moet worden gewaarborgd dat 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.

Amendement 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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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 ten minste vijf jaar of 
gedurende een periode die overeenkomt 
met de levenscyclus van het product in 
kwestie, de in het eerste lid bedoelde 
informatie kunnen verstrekken.

Or. en

Amendement 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

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 tot vijf
jaar nadat het product aan hen is geleverd 
en tot vijf jaar nadat zij het product hebben 
geleverd, de in het eerste lid bedoelde 
informatie kunnen verstrekken.

Or. en

Amendement 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 

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 ter beschikking gesteld in een 
vorm die toegankelijk is voor personen met 
een handicap. De dienstverleners bewaren 
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personen met een functionele beperking 
en personen met een handicap. De 
dienstverleners bewaren de informatie 
zolang de dienst in werking is.

de informatie zolang de dienst in werking 
is.

Or. en

Amendement 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 handicap. De 
dienstverleners bewaren de informatie 
zolang de dienst in werking is.

Or. en

Amendement 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 

4. Dienstverleners verstrekken
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 
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bedoelde toegankelijkheidseisen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle maatregelen die 
worden genomen om de conformiteit met 
die eisen te waarborgen.

medewerking aan alle maatregelen die 
worden genomen om de conformiteit met 
die eisen te waarborgen.

Or. en

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

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.

Or. en

Amendement 471
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Producten en diensten die reeds 
onder Verordening (EU) nr. 1300/2014 
(TSI PRM) vallen, voldoen aan de in 
artikel 3 bedoelde toegankelijkheidseisen.

Or. de
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Motivering

Het artikel dient ertoe verdubbelingen te voorkomen. Producten en diensten die onder 
Verordening (EU) nr. 1300/2014 betreffende de technische specificatie inzake 
interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor 
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit vallen, moeten worden geacht in 
overeenstemming te zijn met deze richtlijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien een dienst of een onderdeel 
daarvan wordt uitbesteed aan een derde, 
mag dit geen afbreuk doen aan de 
toegankelijkheid ervan en zijn de 
verplichtingen van deze richtlijn van 
toepassing.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Dienstverleners zorgen ervoor 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.
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Or. en

Motivering

Door deze nieuwe bepaling moet worden gewaarborgd dat 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.

Amendement 474
Igor Šoltes

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 de wezenlijke 
aard van het product of de dienst.

Or. en

Amendement 475
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geraamde kosten en baten voor 
de marktdeelnemers in verhouding tot de 
geraamde voordelen voor personen met een 
handicap, rekening houdend met de 
frequentie en de duur van het gebruik van 
het specifieke product of de specifieke 
dienst.

b) de geraamde kosten en baten voor 
de marktdeelnemers in verhouding tot de 
geraamde voordelen voor personen met een 
functionele beperking en personen met 
een handicap.

Or. en
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Amendement 476
Igor Šoltes

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, personen met een functionele 
beperking en personen met 
leeftijdsgerelateerde of andere 
beperkingen, rekening houdend met de 
frequentie en de duur van het gebruik van 
het specifieke product of de specifieke 
dienst.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de geraamde kosten en baten voor 
de marktdeelnemers in verhouding tot de 
geraamde voordelen voor personen met een 
handicap, rekening houdend met de 
frequentie en de duur van het gebruik van 
het specifieke product of de specifieke 
dienst.

b) de geraamde kosten en baten voor 
de marktdeelnemers in verhouding tot de 
geraamde voordelen voor personen met een 
functionele beperking en personen met 
een handicap, rekening houdend met de 
frequentie en de duur van het gebruik van 
het specifieke product of de specifieke 
dienst.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "personen met een functionele beperking" in aanvulling op de term 
"personen met een handicap" moet worden gehandhaafd om te illustreren dat een veel breder 
gedeelte van de bevolking van deze richtlijn zal profiteren. Ook is het bij het uitvoeren van de 
analyse van de geraamde kosten en baten belangrijk om rekening te houden met de volledige 
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bevolking die profiteert van toegankelijke producten en diensten.

Amendement 478
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de eventuele afwezigheid van 
significante nadelige gevolgen voor de 
consumenten, met name wat de 
beschikbaarheid van soortgelijke 
producten en diensten betreft.

Or. en

Amendement 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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 noodzakelijk zijn voor de 
dienstverlening;

Or. de

Motivering

Wanneer bijvoorbeeld een kaartautomaat met een levensduur van meer dan tien jaar nog 
werkt en een grote investering vormt, kan niet van marktdeelnemers worden verlangd dat zij 
deze direct na de inwerkingtreding van deze richtlijn vervangen. In plaats daarvan moet bij 
de beoordeling van een onevenredige last rekening worden gehouden met de levensduur van 
de automaten. Dit geldt des te meer daar het toepassingsgebied van de richtlijn zich beperkt 
tot nieuwe producten en diensten.

Amendement 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch
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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.

Or. de

Motivering

Dienstverleners stellen, vooral op het gebied van vervoer, dikwijls medewerkers ter 
beschikking die personen met een handicap helpen bij het bedienen van de automaten. Bij de 
beoordeling van de onevenredigheid moet rekening worden gehouden met deze hulp, 
waarmee veel meer op individuele basis kan worden ingespeeld op de behoeften van mensen 
met een handicap.

Amendement 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
die ter beschikking worden gesteld voor de 
verbetering van de toegankelijkheid.

Or. en

Amendement 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De last wordt niet als onevenredig 4. De last wordt niet als onevenredig 
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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.

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.

Or. en

Amendement 483
Jiří Maštálka

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.

Or. en

Amendement 484
Igor Šoltes

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. Gebrek aan prioriteit, 
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tijd of kennis wordt niet als een legitieme 
reden beschouwd om aan te voeren dat er 
sprake is van onevenredige last.

Or. en

Amendement 485
Marco Zullo

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 buitensporige
last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 
de markttoezichtautoriteiten, in 
samenwerking met de 
belangenorganisaties van personen met 
een handicap.

Or. it

Amendement 486
Igor Šoltes

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 samen met gebruikers 
en deskundigen inzake 
toegankelijkheidseisen.

Or. en
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Amendement 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 leggen zij 
de in lid 3 bedoelde beoordeling voor aan 
de relevante markttoezichtautoriteit.

Or. de

Amendement 488
Igor Šoltes

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. 

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. 
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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.

Met het oog op de verlening van een
dergelijke vrijstelling controleert de 
markttoezichtautoriteit stelselmatig 
dergelijke beoordelingen, tenzij de 
marktdeelnemer een beoordeling door een 
onafhankelijke derde partij heeft 
verstrekt.

Or. en

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

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 redelijk verzoek
verstrekken zij de in lid 3 bedoelde 
beoordeling aan 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.

Or. en

Amendement 490
Anneleen Van Bossuyt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6
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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. 
Kleine en middelgrote 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.

Or. en

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

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. 
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. Met 
het oog op de verlening van een 
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vrijstelling op grond van een dergelijke 
uitzondering controleert de 
markttoezichtautoriteit stelselmatig 
dergelijke beoordelingen.

Or. en

Amendement 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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.

Or. en

Amendement 493
Igor Šoltes

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 
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die coherent zijn.

Or. en

Amendement 494
Jiří Maštálka

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 de vrijstellingen teneinde ervoor te 
zorgen dat die coherent zijn.

Or. en

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

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 
belangenorganisaties van personen met 
een handicap en de 
markttoezichtautoriteiten, om te 
waarborgen dat er passende beginselen 
worden vastgesteld voor de beoordeling 
van de vrijstellingen teneinde ervoor te 
zorgen dat die coherent zijn.
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Or. en

Motivering

Het moet worden bevorderd dat personen met een handicap en hun belangenorganisaties, net 
als andere belanghebbenden, deelnemen aan dit proces.

Amendement 496
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zien er, met name 
door versterking van steunnetwerken en -
structuren, op toe dat zij kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
ertoe aanmoedigen reeds in de 
productontwerpfase en bij de 
dienstverlening voor een 
toegangsvriendelijke benadering te 
kiezen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De lidstaten worden ertoe 
aangespoord om in 
stimuleringsmaatregelen en richtsnoeren 
voor micro-ondernemingen en kmo's te 
voorzien teneinde de tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn te bevorderen. De 
procedures en richtsnoeren worden 
vastgesteld in overleg met de betrokken 
partijen, waaronder belangenorganisaties 
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van personen met een handicap.

Or. en

Amendement 498
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betrokken partijen, waaronder 
belangenorganisaties van personen met 
een handicap, worden stelselmatig 
geraadpleegd als onderdeel van de 
procedure voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen en de 
ontwikkeling van Europese normen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betrokken partijen, waaronder 
belangenorganisaties van personen met 
een handicap, worden stelselmatig 
geraadpleegd als onderdeel van de 
procedure voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen.

Or. en

Motivering

Deelname aan dit proces door personen met een handicap en hun belangenorganisaties, net 
als andere belanghebbenden, moet worden bevorderd.
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Amendement 500
Jiří Maštálka

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.

Or. en

Amendement 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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. 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.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In aanvulling op de 
EU-conformiteitsverklaring worden de 
consumenten middels een vermelding op 
de verpakking op eenvoudige en accurate 
wijze in kennis gesteld van het feit dat het 
product toegankelijkheidsfuncties omvat.

Or. en

Motivering

Door duidelijk op de toegankelijkheid te wijzen, worden consumenten in staat gesteld een 
weloverwogen keuze te maken.

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

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.

Or. de

Amendement 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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.

Or. en

Amendement 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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.

Or. en

Amendement 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat zet een publiek 
toegankelijke databank op 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 
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 heel Europa kan worden 
verspreid.

Or. en
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Amendement 508
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat zet een publiek 
toegankelijke databank op van niet-
toegankelijke producten en diensten. De 
lidstaten treffen tevens de nodige 
voorzieningen om de consumenten en 
andere belanghebbenden in kennis te 
stellen van de mogelijkheid om
overeenkomstig het bepaalde onder a) en 
b) bij de aangewezen bevoegde instantie 
klachten in dienen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 509
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Nationale databank

Elke lidstaat zet een publiek toegankelijke 
databank op van niet-toegankelijke 
producten. De consumenten kunnen 
informatie over niet-toegankelijke 
producten raadplegen en meedelen. De 
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lidstaten treffen de nodige voorzieningen 
om de consumenten en andere 
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 heel Europa kan worden 
verspreid.

Or. en

Amendement 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Nationale databanken

De lidstaten leggen een nationale 
databank aan die voor alle burgers en 
belanghebbenden toegankelijk is en alle 
relevante informatie over de mate van 
toegankelijkheid van de in artikel 1, 
leden 1 en 2, genoemde producten en 
diensten bevat, en werken deze databank 
regelmatig bij.

Or. en

Amendement 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Procedure op nationaal niveau voor 
producten die een risico in relatie tot 
toegankelijkheid vertonen

Procedure op nationaal niveau voor 
producten die niet aan de 
conformiteitseisen voldoen

Or. en

Amendement 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 op nationaal niveau voor 
producten die een veiligheids- of 
gezondheidsrisico vertonen

Or. en

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

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 op nationaal niveau voor 
producten die een veiligheids- of 
gezondheidsrisico in relatie tot 
toegankelijkheid vertonen

Or. de

Amendement 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1
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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. 
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken volledig samen met de 
markttoezichtautoriteiten.

Als de markttoezichtautoriteiten van een 
lidstaat voldoende reden hebben om aan te 
nemen dat een onder deze richtlijn vallend 
product niet aan de conformiteitseisen 
voldoet, voeren zij een beoordeling uit van 
het betrokken product in het licht van alle 
eisen van deze richtlijn. De desbetreffende 
marktdeelnemers werken volledig samen 
met de markttoezichtautoriteiten.

Or. en

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

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. 
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken volledig samen met de 
markttoezichtautoriteiten.

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 
veiligheids- of gezondheidsrisico 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. 
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken volledig samen met de 
markttoezichtautoriteiten.

Or. de
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Amendement 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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. 
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken volledig samen met de 
markttoezichtautoriteiten.

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 in 
verband met toegankelijkheidskenmerken 
die onder deze richtlijn vallen, een 
veiligheids- of gezondheidsrisico met zich 
meebrengt, voeren zij een beoordeling uit 
van het betrokken product in het licht van 
alle eisen van deze richtlijn. De 
desbetreffende marktdeelnemers werken 
volledig samen met de 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Amendement 517
Anneleen Van Bossuyt

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 met 
deze eisen conform te maken.

Or. en
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Amendement 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 met 
deze eisen conform te maken of gelasten 
zij de betrokken marktdeelnemer, indien 
deze geen corrigerende maatregelen heeft 
genomen, het product binnen een 
redelijke termijn uit de handel te nemen.

Or. en

Amendement 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 van Verordening (EG) 
nr. 765/2008 is van toepassing op de in de 
tweede alinea genoemde maatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4
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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 geen doeltreffende 
corrigerende maatregelen neemt, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle passende 
voorlopige maatregelen om te waarborgen 
dat het product in overeenstemming wordt 
gebracht met de in deze richtlijn 
vastgestelde toegankelijkheidseisen. De 
markttoezichtautoriteiten brengen de 
Commissie en de andere lidstaten 
onverwijld van deze maatregelen op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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.

Or. en



AM\1121397NL.docx 41/167 PE599.726v03-00

NL

Amendement 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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:

Or. en

Amendement 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 van het 
veiligheids- of gezondheidsrisico, 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:



PE599.726v03-00 42/167 AM\1121397NL.docx

NL

Or. en

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

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 van het 
veiligheids- of gezondheidsrisico, 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:

Or. de

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

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 bepaalde eisen zoals bedoeld in artikel 
3 van deze richtlijn, en daarom een 
veiligheids- of gezondheidsrisico met zich 
meebrengt; of

Or. de
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Amendement 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tekortkomingen in de in artikel 13 
bedoelde geharmoniseerde normen die een 
vermoeden van conformiteit 
rechtvaardigen.

b) tekortkomingen in de in artikel 13 
bedoelde geharmoniseerde normen die een 
vermoeden van conformiteit 
rechtvaardigen, als gevolg waarvan er 
sprake is van een veiligheids- of 
gezondheidsrisico.

Or. de

Amendement 527
Anneleen Van Bossuyt

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 maatregelen worden 
genomen.

Or. en

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

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 

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
aanzien van het betrokken product 
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onverwijld passende beperkende 
maatregelen worden genomen, zoals het uit 
de handel nemen van dit product.

onverwijld passende en evenredige 
beperkende maatregelen worden genomen, 
zoals het uit de handel nemen van dit 
product.

Or. de

Amendement 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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 praktijken tussen de 
markttoezichtautoriteiten te 
vergemakkelijken en te zorgen voor 
samenhang bij de toepassing van de 
toegankelijkheidseisen van deze richtlijn, 
of wanneer dat nodig wordt geacht 
vanwege een verzoek van de Commissie 
om advies over uitzonderingen op die 
voorschriften, stelt de Commissie een 
werkgroep in van vertegenwoordigers van 
de nationale markttoezichtautoriteiten en 
de vertegenwoordigende organisaties van 
de belanghebbenden, waaronder personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 530
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Uitwisseling van informatie

Om de uitwisseling van informatie en 
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beproefde praktijken tussen de 
markttoezichtautoriteiten te 
vergemakkelijken en te zorgen voor 
samenhang bij de toepassing van de 
voorschriften van deze richtlijn, of 
wanneer dat nodig wordt geacht vanwege 
een verzoek van de Commissie om advies 
over uitzonderingen op die voorschriften, 
stelt de Commissie een werkgroep in van 
vertegenwoordigers van de nationale 
markttoezichtautoriteiten en de 
vertegenwoordigende organisaties van de 
belanghebbenden, waaronder personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 531
Maria Grapini

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.

Or. ro

Amendement 532
Marco Zullo
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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 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 belangenorganisaties van 
personen met een handicap 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.

Or. it

Amendement 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 
lidstaten de nodige maatregelen om het 
niet-conforme product uit de handel te 
nemen en stellen zij de Commissie daarvan 
in kennis. Als de nationale maatregel niet 
gerechtvaardigd wordt geacht, trekt de 
betrokken lidstaat de maatregel in.

2. Als de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 
lidstaten de nodige maatregelen om te 
waarborgen dat het niet-conforme product 
aan de eisen van de richtlijn voldoet en 
stellen zij de Commissie daarvan in kennis. 
Als de nationale maatregel niet 
gerechtvaardigd wordt geacht, trekt de 
betrokken lidstaat de maatregel in.

Or. en

Amendement 534
Vicky Ford



AM\1121397NL.docx 47/167 PE599.726v03-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegankelijkheidseisen van bijlage I, 
afdeling IX, zijn van toepassing:

De toegankelijkheidseisen van 
afdelingen I tot en met V van bijlage I, 
zijn als volgt van toepassing op de in 
artikel 1, leden 1 en 2, vermelde 
producten en diensten:

Or. en

Amendement 535
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bij het vastleggen van de technische 
specificaties en gunningscriteria in 
verband met alle openbare contracten en 
concessies waarvan het voorwerp bedoeld 
is voor gebruik door personen, ongeacht 
of dit het brede publiek of het personeel 
van de aanbestedende dienst of entiteit 
betreft, die onderworpen zijn aan Richtlijn 
2014/23/EU49, Richtlijn 2014/24/EU50 en
Richtlijn 2014/25/EU51;

a) bij het vastleggen van de technische 
specificaties in verband met de in artikel 1, 
lid 3, van deze richtlijn bedoelde
overheidsopdrachten, met inbegrip van 
gemengde opdrachten, die onderworpen 
zijn aan Richtlijn 2014/24/EU50 of
Richtlijn 2014/25/EU51;

__________________ __________________

49 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten.

50 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten.

50 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten.

51 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.

51 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.
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Or. en

Amendement 536
Edward Czesak

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bij het vastleggen van de 
toegankelijkheidseisen waarnaar wordt 
verwezen bij de opstelling en uitvoering 
van programma's die vallen onder 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 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 
Verordening (EU) nr. 1304/2013 
betreffende het Europees Sociaal Fonds;

Schrappen

Or. en

Amendement 537
Edward Czesak

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

Or. en
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Amendement 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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;

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, voor zover de 
bevoegde autoriteiten 
toegankelijkheidseisen voorschrijven;

Or. de

Motivering

Het staat de bevoegde autoriteit vrij te bepalen of toegankelijkheidseisen worden opgenomen 
in de gunningscriteria. Indien zij echter besluit de naleving van toegankelijkheidseisen 
verplicht te stellen, moeten de criteria in overeenstemming zijn met de toegankelijkheidseisen 
van deze richtlijn.

Amendement 539
Edward Czesak

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) op vervoersinfrastructuur in 
overeenstemming met artikel 37 van 
Verordening (EU) nr. 1315/2013.

Schrappen

Or. en
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Amendement 540
Igor Šoltes

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 
wetgeving van de Unie of op de 
bepalingen in de wetgeving van de Unie 
met betrekking tot toegankelijkheid voor 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 541
Jiří Maštálka

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 
wetgeving van de Unie of op de 
bepalingen in de wetgeving van de Unie 
met betrekking tot toegankelijkheid voor 
personen met een handicap.

Or. en

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

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 

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, de duur van het gebruik van het 
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het specifieke product of de specifieke 
dienst.

specifieke product of de specifieke dienst 
en het geschatte aantal gebruikers.

Or. en

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

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 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 
van het specifieke product of de specifieke 
dienst.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "personen met een functionele beperking" in aanvulling op de term 
"personen met een handicap" moet worden gehandhaafd om te illustreren dat een veel breder 
gedeelte van de bevolking van deze richtlijn zal profiteren. Ook is het bij het uitvoeren van de 
analyse van de geraamde kosten en baten belangrijk om rekening te houden met de volledige 
bevolking die profiteert van toegankelijke producten en diensten.

Amendement 544
Igor Šoltes

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 

b) de geraamde kosten en baten voor 
de bevoegde autoriteiten in verhouding tot 
de geraamde voordelen voor personen met 
een handicap en personen met een 
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frequentie en de duur van het gebruik van 
het specifieke product of de specifieke 
dienst.

functionele beperking, rekening houdend 
met de frequentie en de duur van het 
gebruik van het specifieke product of de 
specifieke dienst.

Or. en

Amendement 545
Igor Šoltes

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 moet niet als 
een legitieme reden worden beschouwd 
om aan te voeren dat er sprake is van een 
onevenredige last.

Or. en

Amendement 546
Igor Šoltes

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 formaten 
aan het publiek ter beschikking wordt 
gesteld.
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Or. en

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

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 formaten 
aan het publiek ter beschikking wordt 
gesteld.

Or. en

Amendement 548
Jiří Maštálka

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 formaten 
aan het publiek ter beschikking wordt 
gesteld.

Or. en
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Amendement 549
Igor Šoltes

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 19 bis bedoelde werkgroep 
verzoeken de in lid 2 bedoelde beoordeling 
te controleren en advies uit te brengen.

Or. en

Amendement 550
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde middelen 
omvatten:

Schrappen

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;

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.
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Or. de

Motivering

Deze bepalingen moeten worden geschrapt omdat zij de mogelijkheid zouden scheppen voor 
de invoering van een actio popularis.

Amendement 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 rechtstreeks 
getroffen 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;

Or. en

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

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) bepalingen waarbij 
overheidsorganen of particuliere 
verenigingen, organisaties of andere 
juridische entiteiten die rechtstreeks door 
de niet-conformiteit van een product of 
een dienst worden getroffen, zich 
krachtens nationaal recht tot de rechter of 
de bevoegde administratieve instanties 
kunnen wenden om te bewerkstelligen dat 
de nationale voorschriften waarin deze 
richtlijn is omgezet, worden nageleefd.
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Or. en

Amendement 553
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bepalingen waarbij een 
toegankelijk, omvattend en naar behoren 
van middelen voorzien 
klachtenmechanisme voor consumenten 
wordt ingesteld als aanvulling op een 
stelsel voor de tenuitvoerlegging en het 
toezicht.

Or. en

Amendement 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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.

Or. en

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

Or. en

Amendement 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Amendement 557
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bepalingen waarbij een 
klachtenmechanisme voor consumenten 
wordt ingesteld.

Or. it
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Amendement 558
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
betrokken marktdeelnemer, voordat een 
procedure voor de rechter of de bevoegde 
administratieve instanties wordt ingesteld, 
in de gelegenheid wordt gesteld de 
vermeende niet-conformiteit met de 
bepalingen van deze richtlijn te 
corrigeren, onder meer door middel van 
participatie- of 
samenwerkingsmechanismen of 
alternatieve mechanismen voor 
geschillenbeslechting waarbij 
consumenten, overheidsorganen en/of 
particuliere verenigingen, organisaties of 
andere juridische entiteiten met een 
rechtmatig belang worden betrokken. Dit 
wordt aangeduid als het 
"participatiemechanisme".

Indien het geval van niet-conformiteit niet 
binnen 15 dagen nadat de 
marktdeelnemer in kennis is gesteld van 
de bezwaren van de consumenten, 
overheidsorganen en/of particuliere 
verenigingen, organisaties of andere 
juridische entiteiten met een rechtmatig 
belang, naar tevredenheid van beide 
partijen kan worden opgelost, wordt het 
participatiemechanisme geacht niet 
succesvol te zijn, tenzij de partijen 
overeenkomen die termijn te verlengen.

In gevallen waarin het 
participatiemechanisme niet succesvol is, 
onderzoekt de nationale rechter bij de 
beoordeling ten gronde van de wegens 
vermeende substantiële niet-conformiteit 
met deze richtlijn aanhangig gemaakte 
zaak, of de betrokken partijen al dan niet 
gebruik hebben gemaakt van het 
participatiemechanisme.
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Or. en

Amendement 559
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit artikel is niet van toepassing 
op overeenkomsten die vallen onder 
Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 
2014/25/EU.

Or. en

Amendement 560
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Ter bevordering van de 
doelstelling van lid 2 bis sporen de 
lidstaten de marktdeelnemers aan om met 
het oog op geschillenbeslechting een 
klachtenprocedure voor consumenten in 
te voeren en hierover informatie te 
verstrekken aan het publiek.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2
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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 
voldoende afschrikkend zijn, zodat het 
aanvaarden van sancties geen alternatief 
vormt voor het in overeenstemming 
brengen van hun producten of diensten 
met de toegankelijkheidseisen van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Amendement 563
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten voorzien in de nodige 
middelen voor het opleggen en innen van 
boetes. Geïnde middelen worden 
geherinvesteerd in maatregelen in 
verband met toegankelijkheid.
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Or. en

Amendement 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Amendement 565
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Dit artikel is niet van toepassing 
op overeenkomsten die vallen onder 
Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 
2014/25/EU.

Or. en

Amendement 566
Jiří Maštálka

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:
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a) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
producten bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder a) – computerapparatuur en 
besturingssystemen voor algemeen 
gebruik;

b) [... five years after the date of entry 
into force of this Directive] voor de 
producten bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder b) – zelfbedieningsterminals;

c) [... four years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
producten bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder c) – eindapparatuur met 
geavanceerde computerfuncties voor 
gebruik door consumenten in verband met 
telefoniediensten;

d) [... four years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
producten bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder d) – eindapparatuur met 
geavanceerde computerfuncties voor 
gebruik door consumenten in verband met 
audiovisuele mediadiensten;

e) [... four years after date of the 
entry into force of this Directive] voor de 
producten bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder d bis) – huishoudelijke apparaten 
die met een gebruikersinterface worden 
bediend;

f) [... four years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
a) – telefoniediensten;

g) [... six years after the date of entry 
into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
b) – audiovisuele mediadiensten;

h) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
c) – diensten voor personenvervoer met 
vliegtuig, bus, trein en over water 
(websites en mobiele applicaties);

i) [... five years after the date of entry 
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into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
c) – diensten voor personenvervoer met 
vliegtuig, bus, trein en over water 
(zelfbedieningsterminals en 
kaartautomaten);

j) [... 10 years after the date of entry 
into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
c) – diensten voor personenvervoer met 
vliegtuig, bus, trein en over water 
(voertuigen en infrastructuur);

k) [... five years after the date of entry 
into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
d) – bankdiensten en betaalterminals 
(zelfbedieningsterminals en 
betaalterminals);

l) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
d) – bankdiensten en betaalterminals 
(bankdiensten);

m) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
e) – elektronische boeken;

n) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder 
f) – elektronische handel, websites van 
aanbieders van producten en diensten, 
sociale media en nieuwswebsites, en 
online platforms;

o) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder f 
bis) – accommodatiediensten (websites);

p) [... three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor de 
diensten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder f 
bis) – accommodatiediensten (gebouwde 
omgeving).

Or. en
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Amendement 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

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

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:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ... [three years after the date of 
entry into force of this Directive] voor 
producten en diensten als bedoeld in 
artikel 1;
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Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van de richtlijn moet worden versneld om te garanderen dat personen 
met een functionele beperking en personen met een handicap op een redelijke termijn kunnen 
profiteren van toegankelijkheid.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) [... ten years after the date of entry 
into force of this Directive] voor 
bepalingen inzake de gebouwde omgeving 
als bedoeld in artikel 3, lid 10.

Or. en

Motivering

Voorstel om de termijn waarbinnen de gebouwde omgeving aan de eisen van de richtlijn moet 
voldoen, met een redelijke periode te verlengen.

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

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 
mee die zij vaststellen om dat doel te 
verwezenlijken en brengen aan de 
Commissie verslag uit over de voortgang 
bij de uitvoering ervan.

5. Lidstaten brengen aan de 
Commissie verslag uit over de voortgang 
bij de tenuitvoerlegging van die 
bepalingen.
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Or. en

Amendement 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis

Overgangsperiode

Onverminderd artikel 27, lid 2, kunnen de 
lidstaten voorzien in een 
overgangsperiode van zes jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn, waarin dienstverleners hun 
diensten mogen blijven leveren met 
gebruikmaking van de producten waarvan 
zij voorafgaand aan deze datum 
rechtmatig gebruik hebben gemaakt bij 
het leveren van vergelijkbare diensten.

Or. en

Amendement 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 [... 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.

Or. en
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Amendement 574
Maria Grapini

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.

Or. ro

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1 – punt 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 het verslag wordt op basis van 
de ontvangen kennisgevingen beoordeeld 
of de doelstellingen van deze richtlijn zijn 
verwezenlijkt, met name wat betreft de 
verbetering van het vrije verkeer van 
toegankelijke producten en diensten. Uit 
het oogpunt van de sociale, economische 
en technologische ontwikkelingen en gelet 
op de mate waarin aan deze richtlijn 
wordt voldaan, wordt daarin onder meer 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op 
het gebied van de toegankelijkheid van 
producten en diensten en de eventuele 
noodzaak om nieuwe producten en 
diensten op te nemen in of uit te sluiten 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn. De Commissie beoordeelt tevens 
de werking van de artikelen 12 en 22 en 
de effecten ervan op marktdeelnemers en 
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personen met een handicap, waarbij 
eventuele mogelijkheden voor 
lastenverlichting worden aangewezen, om 
te kunnen bepalen in hoeverre een 
herziening van deze richtlijn noodzakelijk 
is.

Or. en

Amendement 576
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1 – punt 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.

Or. en

Amendement 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1 – punt 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.

Or. en
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Amendement 578
Olga Sehnalová

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 e-readers

Or. en

Amendement 579
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling I – punt -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Besturingssystemen:

1. Om het beoogde gebruik door 
personen met een functionele beperking, 
waaronder personen met een handicap, te 
maximaliseren, voldoet de verlening van 
diensten aan de vereisten als bedoeld in 
punt 3 inzake het ontwerp van de 
gebruikersinterface en de manier van 
functioneren. De verlening van diensten 
omvat:
a) informatie over de werking en de 
toegankelijkheidskenmerken en -functies 
van de dienst, die ook in digitale formaten 
kan worden verstrekt;
b) de elektronische informatie, 
inclusief de websites die nodig zijn voor 
het leveren van de dienst.

Or. en
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Amendement 580
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling I – punt 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ontwerp en productie: 1. Ontwerp en productie van 
computerapparatuur voor algemeen 
gebruik:

Or. en

Amendement 581
Olga Sehnalová

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 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:

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) goed zichtbaar is;

iii) goed zichtbaar is; iii) 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;
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iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 
verwachten gebruiksomstandigheden;

iv) beschikbaar wordt gemaakt in 
toegankelijke documenten in webformaat 
en elektronische niet-webdocumenten die 
waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 
en robuust worden gemaakt;

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 als 
genoemd onder a);

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;

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:

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) zij worden beschikbaar gemaakt in 
toegankelijke documenten in webformaat 
en elektronische niet-webdocumenten die 
waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 
en robuust worden gemaakt;

ii) de instructies bieden alternatieven 
voor niet-tekstuele content; 

ii) 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;

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 gebruikersinterface van het 
product (omgang met het product, 
bediening en terugkoppeling, invoer en 

d) 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;

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) 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.

Or. en

Amendement 582
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling I – punt 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:

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-
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en bedieningswijze die geen gehoor 
vereist;

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 
geproduceerde geluiden zoals spraak, 
fluit- of klikgeluiden produceren;

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;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

d) voorzien in een visuele 
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) 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;

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 
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gelijktijdige bediening van meer dan één 
besturing;

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;

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;

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;

i bis) wanneer het product kenmerken 
ten behoeve van de toegankelijkheid 
aanbiedt, wordt de privacy van gebruikers 
gewaarborgd bij het gebruik van deze 
kenmerken.

Or. en

Amendement 583
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ondersteunende diensten

Door middel van ondersteunende diensten 
(helpdesks, belcentrales, technische 
ondersteuning, relaydiensten en 
opleidingsdiensten), indien beschikbaar, 
wordt informatie over de toegankelijkheid 
van het product en de compatibiliteit 
ervan met hulptechnologieën verstrekt via 
toegankelijke communicatiemethoden 



AM\1121397NL.docx 75/167 PE599.726v03-00

NL

voor gebruikers met een functionele 
beperking en personen met een handicap.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van ondersteunende diensten, indien deze beschikbaar zijn, moet 
eveneens worden gewaarborgd om de consumenten alle noodzakelijke informatie te 
verstrekken.

Amendement 584
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Functioneleprestatie-eisen:

a) gebruik zonder zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen zicht vereist;

b) gebruik met beperkt zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die gebruikers met 
beperkt zicht in staat stelt beter gebruik te 
kunnen maken van hun beperkt zicht;

c) gebruik zonder waarneming van 
kleur:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen waarneming van 
kleur vereist;

d) gebruik zonder gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;

e) gebruik met beperkt gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
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bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken;

f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden:

wanneer ICT gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die niet vereist dat 
gebruikers gesproken output produceren;

g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht:

wanneer ICT manuele actie vereist, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
gebruiker in staat stelt de ICT te 
gebruiken op een andere wijze die geen 
handgreep of handkracht vereist;

h) gebruik met beperkte reikwijdte:

wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten de 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn;

i) beperking van het risico op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;

j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen:

ICT biedt minstens één bedieningswijze 
met kenmerken die deze eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maken;

k) privacy:

wanneer ICT kenmerken opneemt ten 
behoeve van de toegankelijkheid, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
privacy van gebruikers waarborgt bij het 
gebruik van deze ICT-kenmerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid.

Or. en
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Amendement 585
Olga Sehnalová

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

Or. en

Amendement 586
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 
kaartautomaten en incheckautomaten

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 
kaartautomaten, parkeerautomaten,
incheckautomaten en betaalterminals

Or. en

Amendement 587
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfbedieningsterminals: geldautomaten, 
kaartautomaten en incheckautomaten

Zelfbedieningsterminals: betaalterminals,
geldautomaten, kaartautomaten en 
incheckautomaten

Or. en
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Amendement 588
Marco Zullo

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

Or. it

Amendement 589
Olga Sehnalová

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 te verwachten gebruik van de 
producten door personen met een 
functionele beperking en personen met een 
handicap of leeftijdsgerelateerde 
beperkingen zoveel mogelijk te 
bevorderen, voldoen het ontwerp en de 
productie aan de volgende 
toegankelijkheidseisen:

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) goed zichtbaar is teneinde de te 
verwachten gebruiksomstandigheden te 
waarborgen;

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 
verwachten gebruiksomstandigheden;

iv) de toegankelijkheidsfuncties van 
het product vermeldt en legt uit hoe deze 
moeten worden geactiveerd en gebruikt en 
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met welke hulptechnologieën het product 
compatibel is, teneinde een maximale 
leesbaarheid te waarborgen;

iv bis) een passende lettergrootte heeft en 
een passend lettertype, met voldoende 
contrast tussen de lettertekens en hun 
achtergrond;

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) 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 
ook het gebruik van een persoonlijke 
koptelefoon mogelijk.

Or. en

Amendement 590
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling II – punt 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 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:
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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;

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;

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;

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;

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) mogen zij, wanneer het product 
gebruikmaakt van biologische kenmerken 
van de gebruiker, niet gebaseerd zijn op 
het gebruik van een specifiek biologisch 
kenmerk als enige middel voor 
gebruikersidentificatie of bediening van 
het product of voor 

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

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 591
Igor Šoltes
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Functioneleprestatie-eisen:

a) gebruik zonder zicht: wanneer ICT 
visuele bedieningswijzen aanbiedt, biedt 
het ook minstens één bedieningswijze die 
geen zicht vereist;
b) gebruik met beperkt zicht: 
wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt het ook minstens één 
bedieningswijze waardoor gebruikers met 
beperkt zicht beter gebruik kunnen maken 
van dat zicht;
c) gebruik zonder waarneming van 
kleur en contrast: wanneer ICT visuele 
bedieningswijzen aanbiedt, biedt het ook 
minstens één bedieningswijze die geen 
waarneming van kleur en contrast vereist;
d) gebruik zonder gehoor: wanneer 
ICT auditieve bedieningswijzen aanbiedt, 
biedt het ook minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;
e) gebruik met beperkt gehoor: 
wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt het ook minstens één 
bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken, waaronder zuiverheid 
en geluidssterkte;
f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden: wanneer ICT 
gesproken input van gebruikers vereist, 
biedt het minstens één bedieningswijze die 
niet vereist dat gebruikers gesproken 
output produceren;
g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht: wanneer ICT manuele actie 
vereist, biedt het minstens één 
bedieningswijze die de gebruiker in staat 
stelt de ICT te gebruiken op een andere 
wijze die geen handgreep of handkracht 
vereist, noch gelijktijdige bediening van 
meer dan een besturing;
h) gebruik met beperkte reikwijdte: 
wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten hun 
bedieningselementen binnen het bereik 
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van alle gebruikers zijn;
i) triggers van lichtgevoelige 
aanvallen tot een minimum beperken: 
wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt het ook minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
uitlokken van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;
j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen: ICT biedt ook minstens één 
bedieningswijze die het product 
eenvoudiger en gebruiksvriendelijker 
maakt;
k) privacy: wanneer ICT 
toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 
het ook minstens één bedieningswijze 
waarbij de privacy van gebruikers die deze 
ICT-kenmerken ter garantie van 
toegankelijkheid gebruiken, wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 592
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling III – 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 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 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 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";

b) op de volgende manieren 
informatie te verstrekken over de werking 
en over de toegankelijkheidskenmerken en 

b) op de volgende manieren 
informatie te verstrekken over de werking 
en over de toegankelijkheidskenmerken 
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-functies van de dienst: 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 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 
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 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 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) 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 zo 
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robuuste wijze dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 593
Igor Šoltes

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 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;

Or. en

Amendement 594
Igor Šoltes

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 
toepassingen, die nodig zijn voor het 
leveren van de dienst, op een consistente 
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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;

Or. en

Amendement 595
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling III – deel A – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ondersteunende diensten:

Door middel van ondersteunende diensten 
(helpdesks, belcentrales, technische 
ondersteuning, relaydiensten en 
opleidingsdiensten), indien beschikbaar, 
wordt informatie over de toegankelijkheid 
van de dienst en de compatibiliteit ervan 
met hulptechnologieën en -diensten 
verstrekt via toegankelijke 
communicatiemethoden voor gebruikers 
met een functionele beperking en 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 596
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling III – deel B – 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 
functionele beperking en personen met een 
handicap of leeftijdsgerelateerde 
beperkingen zoveel mogelijk te 
bevorderen, voldoen het ontwerp en de 
productie aan de volgende 
toegankelijkheidseisen:

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;

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 en een 
passend lettertype heeft, met voldoende 
contrast tussen de lettertekens en hun 
achtergrond, teneinde een maximale 
leesbaarheid in te verwachten 
gebruiksomstandigheden te waarborgen;

iv bis) beschikbaar wordt gemaakt in 
toegankelijke documenten in webformaat 
en elektronische niet-webdocumenten die 
waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 
en robuust worden gemaakt;

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 als 
genoemd onder a);

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;

c) de aanwijzingen voor gebruik, c) de aanwijzingen voor gebruik, 
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installatie en onderhoud, opslag en 
verwijdering van het product, die aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

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:

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 
verstrekt in alternatieve, niet-
elektronische formaten. De alternatieve, 
niet-elektronische formaten kunnen onder 
meer groteletterdruk, braille of 
gemakkelijk leesbare formaten zijn;

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) 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.

Or. en
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Amendement 597
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling III – deel B – punt 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, moeten zij, indien van toepassing, 
zodanig zijn ontworpen dat zij voldoen aan 
de eisen van afdeling I, punt 2 en 
waarborgen zij dat:

a) communicatie en oriëntatie via 
meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 
maken;

a) het product 
tweewegspraakcommunicatie met hifi-
audio kan coderen en decoderen;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie;

b) het product dat 
tweewegspraakcommunicatie ondersteunt, 
de gebruiker ook in staat stelt 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;

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

c) indien het product interoperabel is 
voor tweewegspraakcommunicatie binnen 
een specifiek netwerk, het ook 
interoperabel is in RTT binnen hetzelfde 
gesprek met gebruikmaking van het voor 
dat netwerk gespecificeerde RTT-formaat;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

d) indien het product voor 
tweewegspraakcommunicatie een realtime 
beeldfunctie omvat, het een beeldresolutie 
ondersteunt die de gebruikers in staat stelt 
te communiceren met behulp van 
gebarentaal en liplezen;

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) indien het product output levert via 
een geluidomzetter, het een mogelijkheid 
biedt voor effectieve draadloze koppeling 
met hoortechnologieën zoals 
hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 
implantaten en apparatuur voor
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ondersteund horen, en het interferenties 
met deze hoortechnologieën tot het laagst 
mogelijke niveau vermindert.

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

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 598
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling III – deel B – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ondersteunende diensten

Door middel van ondersteunende diensten 
(helpdesks, belcentrales, technische 
ondersteuning, relaydiensten en 
opleidingsdiensten), indien technisch 
mogelijk, wordt informatie over de 
toegankelijkheid van het product en de 
compatibiliteit ervan met 
hulptechnologieën verstrekt via 
toegankelijke communicatiemethoden 
voor gebruikers met een functionele 
beperking en personen met een handicap.

Or. en

Amendement 599
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling III – deel B bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. Functioneleprestatie-eisen:

a) gebruik zonder zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen zicht vereist;

b) gebruik met beperkt zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die gebruikers met 
beperkt zicht in staat stelt beter gebruik te 
kunnen maken van hun beperkt zicht;

c) gebruik zonder waarneming van 
kleur:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen waarneming van 
kleur vereist;

d) gebruik zonder gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;

e) gebruik met beperkt gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken;

f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden:

wanneer ICT gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die niet vereist dat 
gebruikers gesproken output produceren;

g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht:

wanneer ICT manuele actie vereist, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
gebruiker in staat stelt de ICT te 
gebruiken op een andere wijze die geen 
handgreep of handkracht vereist;
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h) gebruik met beperkte reikwijdte:

wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten de 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn;

i) beperking van het risico op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;

j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen:

ICT biedt minstens één bedieningswijze 
met kenmerken die deze eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maken;

k) privacy:

wanneer ICT kenmerken opneemt ten 
behoeve van de toegankelijkheid, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
privacy van gebruikers waarborgt bij het 
gebruik van deze ICT-kenmerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid.

Or. en

Amendement 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – titel

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 en de opbouw van websites 
en mobiele applicaties

Or. en
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Amendement 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel 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 zoveel 
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); 

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 
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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;

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.

Or. en

Amendement 602
Olga Sehnalová

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 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 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";

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:

b) op de volgende manieren 
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 

i) de informatie wordt beschikbaar
gemaakt in toegankelijk webformaat en in 
de elektronische programmagidsen (EPG) 
die waarneembaar, bedienbaar, 
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via meer dan één zintuiglijk kanaal kan 
worden weergegeven;

begrijpelijk en robuust worden gemaakt, 
overeenkomstig punt c);

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 in combinatie 
met de gerelateerde eindapparatuur en 
met welke hulptechnologieën ze 
compatibel zijn;

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;

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 op een robuuste manier die
interoperabiliteit mogelijk maakt met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

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 op een 
robuuste manier die interoperabiliteit 
mogelijk maakt met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

d) toegankelijke informatie te d) toegankelijke informatie te 
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verstrekken om het gebruik in aanvulling 
op ondersteunende diensten te 
vereenvoudigen;

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.

Or. en

Amendement 603
Igor Šoltes

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 
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 op zo'n manier dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 604
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel A – punt 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c 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 zo 
robuuste wijze dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 605
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel A – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) 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. Om aan deze vereiste te 
voldoen, biedt de dienstverlener ten 
minste de volgende 
toegankelijkheidsdiensten aan:

i) ondertiteling voor doven en 
slechthorenden; 

ii) audiodescriptie; 

iii) gesproken ondertiteling; 

iv) vertolking in gebarentaal;
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Or. en

Amendement 606
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel A – punt 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) wanneer een audiovisuele inhoud 
toegangsdiensten behelst, worden deze 
duidelijk vermeld in de inhoud-
informatie, alsook in de EPG;

Or. en

Amendement 607
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel A – punt 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) in overleg met de 
gebruikersorganisaties, waaronder 
belangenorganisaties van personen met 
een handicap, waarborgen de aanbieders 
van audiovisuele mediadiensten de 
kwaliteit van de toegankelijkheidsdiensten 
als volgt:

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. Hiertoe 
worden kwaliteitsspecificaties opgesteld 
die ten minste betrekking hebben op het 
lettertype, de lettergrootte, het contrast en 
het kleurgebruik, alsook, waar mogelijk, 
de nodige vereisten om ervoor te zorgen 
dat de gebruikers die ondertiteling 
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kunnen besturen;

ii) zij zorgen ervoor dat de 
audiodescriptie en de gesproken 
ondertiteling goed gesynchroniseerd zijn 
met het beeld. Hiertoe worden 
kwaliteitsspecificaties 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 gebruiker die 
kan 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 technisch 
mogelijk worden er vereisten vastgesteld 
die ervoor zorgen dat de gebruikers de 
aangeboden vertolking kunnen besturen.

Or. en

Amendement 608
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel 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 en -diensten, via 
toegankelijke communicatiemethoden 
voor gebruikers met een functionele 
beperking en personen met een handicap.
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Or. en

Amendement 609
Olga Sehnalová

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 te verwachten gebruik van de 
producten door personen met een 
functionele beperking en personen met een 
handicap of leeftijdsgerelateerde 
beperkingen zoveel mogelijk te 
bevorderen, voldoen het ontwerp en de 
productie aan de volgende 
toegankelijkheidseisen:

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;

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 en een 
passend lettertype heeft, met voldoende 
contrast tussen de lettertekens en hun 
achtergrond, teneinde een maximale 
leesbaarheid voor te verwachten 
gebruiksomstandigheden te waarborgen;

iv bis) beschikbaar wordt gemaakt in 
toegankelijke documenten in webformaat 
en elektronische niet-webdocumenten die 
waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 
en robuust worden gemaakt;

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);
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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;

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:

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 
verstrekt in alternatieve, niet-
elektronische formaten. De alternatieve, 
niet-elektronische formaten kunnen onder 
meer groteletterdruk, braille of 
gemakkelijk leesbare formaten zijn;

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) 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 
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ondersteund horen.

Or. en

Amendement 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel B 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Gerelateerde 
consumentenapparatuur met geavanceerde 
computerfuncties:

B. Gerelateerde 
consumentenapparatuur met geavanceerde 
computerfuncties:

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 punt B bis 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;



PE599.726v03-00 102/167 AM\1121397NL.docx

NL

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, 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.

2. Ontwerp van de 
gebruikersinterface en de manier van 
functioneren

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;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

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;

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;

h) voorzien in bedieningswijzen bij 
beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 611
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel B – punt 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, worden zij, indien van toepassing, 
zodanig 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, zijn zij, indien van toepassing, 
zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de 
eisen van afdeling I, punt 2, en 
waarborgen zij dat:

a) communicatie en oriëntatie via 
meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 
maken;

a) indien het product audiovisuele 
inhoud toont, het een bedieningswijze 
heeft om beschikbare ondertiteling voor 
doven en slechthorenden te tonen op het 
systeemgekozen videokanaal;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie;

b) indien het product audiovisuele 
inhoud toont, het een mechanisme biedt 
om beschikbare audiodescriptie te 
selecteren en af te spelen op het 
systeemgekozen videokanaal;

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

c) indien het product audiovisuele 
inhoud toont, het een mechanisme biedt 
om beschikbare gesproken ondertiteling te 
selecteren en af te spelen op het 
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systeemgekozen videokanaal;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

d) indien het product audiovisuele 
inhoud toont, het, indien technisch 
mogelijk, een mechanisme biedt om 
beschikbare vertolking in gebarentaal te 
selecteren en af te spelen op het 
systeemgekozen videokanaal;

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) het product het aanbieden van de 
beschikbare toegangsdiensten 
ondersteunt, afzonderlijk en in combinatie 
met elkaar;

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

f) het product de mogelijkheid biedt 
om de toegangsdiensten zoveel mogelijk te 
personaliseren, onder meer door 
toegangsdiensten op andere wijzen 
toegankelijk te maken, zoals via 
synchronisatie met een ander apparaat;

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

g) gebruikersbesturing om 
toegangsdiensten te starten aan de 
gebruiker wordt aangeboden op hetzelfde 
niveau als de primaire mediabesturing;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

h) het product mogelijkheden biedt 
voor effectieve draadloze koppeling met 
hoortechnologieën, zoals hoorapparaten, 
luisterspoelen, cochleaire implantaten en
apparatuur voor ondersteund horen;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 612
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel B – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ondersteunende diensten:

Door middel van ondersteunende diensten 
(helpdesks, belcentrales, technische 
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ondersteuning, relaydiensten en 
opleidingsdiensten), indien beschikbaar, 
wordt informatie over de toegankelijkheid 
van het product en de compatibiliteit 
ervan met hulptechnologieën verstrekt via 
toegankelijke communicatiemethoden 
voor gebruikers met een functionele 
beperking en personen met een handicap.

Or. en

Amendement 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. Functioneleprestatie-eisen:

a) gebruik zonder zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen zicht vereist;

b) gebruik met beperkt zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die gebruikers met 
beperkt zicht in staat stelt beter gebruik te 
kunnen maken van hun beperkt zicht;

c) gebruik zonder waarneming van 
kleur:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen waarneming van 
kleur vereist;

d) gebruik zonder gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;

e) gebruik met beperkt gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
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bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken;

f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden:

wanneer ICT gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die niet vereist dat 
gebruikers gesproken output produceren;

g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht:

wanneer ICT manuele actie vereist, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
gebruiker in staat stelt de ICT te 
gebruiken op een andere wijze die geen 
handgreep of handkracht vereist;

h) gebruik met beperkte reikwijdte:

wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten de 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn;

i) beperking van het risico op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;

j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen:

ICT biedt minstens één bedieningswijze 
met kenmerken die deze eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maken;

k) privacy:

wanneer ICT kenmerken opneemt ten 
behoeve van de toegankelijkheid, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
privacy van gebruikers waarborgt bij het 
gebruik van deze ICT-kenmerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid.

Or. en
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Amendement 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IV – deel B ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B ter. Opbouw van websites en mobiele 
toepassingen:

a) websites en mobiele toepassingen 
worden op een consistente en geschikte 
manier toegankelijk gemaakt om door de 
gebruikers te worden waargenomen, 
gebruikt en begrepen, 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.

Or. en

Amendement 615
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling V – deel D – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfbedieningsterminals, kaartautomaten 
en incheckautomaten die voor de levering 
van personenvervoerdiensten worden 
gebruikt:

Zelfbedieningsterminals, inclusief 
betaalterminals, kaartautomaten en 
incheckautomaten die voor de levering van 
personenvervoerdiensten worden gebruikt:

Or. en

Amendement 616
Olga Sehnalová
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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 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) 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 toegankelijke documenten in
webformaat en elektronische niet-
webdocumenten die waarneembaar, 
bedienbaar, begrijpelijk en robuust 
worden 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 
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;

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 
kaangepast, indien nodig via een 

b) websites, met inbegrip van
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 



AM\1121397NL.docx 109/167 PE599.726v03-00

NL

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;

met de website kunnen worden aangepast, 
indien nodig via een toegankelijk 
elektronisch alternatief; en op een robuuste
manier die interoperabiliteit mogelijk 
maakt met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

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 op een 
robuuste manier die interoperabiliteit 
mogelijk maakt 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 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);

c bis) de gebouwde omgeving die nodig 
is voor het aanbieden van de dienst 
voldoet aan afdeling X van deze bijlage.
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Or. en

Amendement 617
Igor Šoltes

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 
kaangepast, 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 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;

Or. en

Amendement 618
Igor Šoltes

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.

Or. en

Amendement 619
Olga Sehnalová
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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, 
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.

Or. en

Amendement 620
Olga Sehnalová

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.

Or. en
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Amendement 621
Igor Šoltes

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.

a) 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 op zo'n manier dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling V – deel B – letter a bis (nieuw)

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;
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iii) inchecken;

iv) de toegang tot het persoonlijke 
reisschema;

v) de toegang tot de vervoersstatus;

vi) de toegang tot het persoonlijke 
klantenaccount;

vii) de toegang tot contact met de 
vervoerder;

viii) de toegang tot informatie met 
betrekking tot de aangeboden hulp bij het 
vervoer.

Or. de

Motivering

Dit amendement sluit aan op de lijst van "7 core elements" van websites die door het 
Department of Transportation zijn opgesteld voor de VS ("Nondiscrimination on the Basis of 
Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports" 
(DOT–OST–2011–0177)). 

Amendement 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling V – deel B – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de onder a) vermelde eisen zijn 
niet van toepassing op van derden 
afkomstige content die niet door de 
betrokken dienstverlener wordt 
gefinancierd of ontwikkeld en waarover 
deze evenmin controle uitoefent.

Or. de

Motivering

In overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites 
en mobiele applicaties van overheidsinstanties hoeft van derden afkomstige content waarover 
de aanbieder van de website geen controle uitoefent, niet te voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen.
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Amendement 624
Olga Sehnalová

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 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 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 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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Or. en

Amendement 625
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling V – deel C – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. Diensten voor mobiele apparaten, 
slimme kaartsystemen en realtime-
informatie:

C. Diensten voor mobiele apparaten, 
slimme kaartsystemen, slimme 
inchecksystemen en realtime-informatie:

Or. en

Amendement 626
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. 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 

D. 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 
personenvervoerdiensten worden gebruikt

Or. en

Amendement 627
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling V – deel D
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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.

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:

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;

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;

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.

2. Ontwerp van de 
gebruikersinterface en de manier van 
functioneren

Om het ontwerp van de producten en de 
gebruikersinterface, zoals bedoeld in de 
punten b) en c) van punt 1, toegankelijk te 
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maken, moeten zij, indien van toepassing, 
zodanig ontworpen zijn dat zij:

a) communicatie en oriëntatie via 
meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk 
maken;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie;

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

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;

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

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 628
Lambert van Nistelrooij

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 

Bankdiensten; websites die voor de 
levering van bankdiensten worden 
gebruikt; bankdiensten voor mobiele 
apparaten; zelfbedieningsterminals, 
waaronder betaalterminals en
geldautomaten die voor het verlenen van 
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gebruikt bankdiensten worden gebruikt

Or. en

Amendement 629
Igor Šoltes

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; 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

Or. en

Amendement 630
Olga Sehnalová

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 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 toegankelijkheid te waarborgen 
van de producten die zij bij de 
dienstverlening gebruiken, in 
overeenstemming met de regels van punt 
D;

a) de toegankelijkheid te waarborgen 
van de producten die zij bij de 
dienstverlening gebruiken, 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) 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;

i) de informatie wordt beschikbaar 
gemaakt in toegankelijke documenten in 
webformaat en elektronische niet-
webdocumenten die waarneembaar, 
bedienbaar, begrijpelijk en robuust 
worden gemaakt in overeenstemming met 
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 
verstrekt 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;

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 op een robuuste manier die
interoperabiliteit mogelijk maakt met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

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 
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met de website kunnen worden aangepast, 
indien nodig via een toegankelijk 
elektronisch alternatief, en op een 
robuuste manier die interoperabiliteit 
mogelijk maakt 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;

d bis) 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;

d ter) erop toe te zien dat de gebouwde 
omgeving voor het aanbieden van de 
dienst voldoet aan de bepalingen van 
afdeling X.

Or. en

Amendement 631
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VI – deel A – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) erop toe te zien dat de gebouwde 
omgeving voor het aanbieden van de 
dienst voldoet aan de bepalingen van 
afdeling X.

Or. it

Amendement 632
Olga Sehnalová
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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, 
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.

Or. en

Amendement 633
Olga Sehnalová

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 zoveel 
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 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.

Or. en

Amendement 634
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VI – 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.

a) 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 op zo'n manier dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 635
Olga Sehnalová

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 zoveel 
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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 op zo'n 
manier dat interoperabiliteit mogelijk is 
met uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 636
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VI – deel D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. Zelfbedieningsterminals, inclusief 
geldautomaten waarop bankdiensten 

D. Zelfbedieningsterminals, inclusief 
geldautomaten waarop bankdiensten 
worden verleend en betaalterminals 
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worden verleend: voldoen aan de vereisten van afdeling II.

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:

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;

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;

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.

Or. en

Amendement 637
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VI – deel D – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. Zelfbedieningsterminals, inclusief 
geldautomaten waarop bankdiensten 

D. Zelfbedieningsterminals, inclusief 
betaalterminals, geldautomaten waarop 
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worden verleend: bankdiensten worden verleend:

Or. en

Amendement 638
Igor Šoltes

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 
geldautomaten waarop bankdiensten 
worden verleend en betaalterminals:

Or. en

Amendement 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische boeken Elektronische boeken en bijbehorende 
apparatuur

Or. en

Amendement 640
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische boeken Elektronische boeken en e-readers

Or. en
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Amendement 641
Olga Sehnalová

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 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 toegankelijkheid te waarborgen 
van de producten die zij bij de 
dienstverlening gebruiken, in 
overeenstemming met de regels van punt B 
"Producten";

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:

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 toegankelijke documenten in
webformaat en elektronische niet-
webdocumenten die waarneembaar, 
bedienbaar, begrijpelijk en robuust 
worden gemaakt in overeenstemming met 
punt c);

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 in combinatie 
met de gerelateerde eindapparatuur en 
met welke hulptechnologieën ze 
compatibel zijn;

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 
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 

c) 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 op een robuuste manier die
interoperabiliteit mogelijk maakt met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

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 op een 
robuuste manier die interoperabiliteit 
mogelijk maakt 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 en personen met een 
handicap 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 
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zodanige wijze dat de dienst 
waarneembaar, begrijpelijk en bedienbaar 
is en compatibel is met zoveel mogelijk 
bestaande en toekomstige 
gebruikersagenten.

Or. en

Amendement 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 zoveel 
mogelijk bevorderd door: 

1. Om het redelijkerwijs te 
verwachten gebruik van de diensten door 
personen met een handicap zoveel 
mogelijk te bevorderen, voldoen alle 
actoren van de toeleveringsketen aan de 
in punt B bis vastgestelde 
functioneleprestatie-eisen en omvatten de 
door hen geleverde diensten:

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 desbetreffende dienstverlening 
gebruiken, in overeenstemming met de 
regels van punt B;

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 
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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 op zo'n 
manier dat interoperabiliteit mogelijk is 
met uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

c) 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;

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.

Or. en

Amendement 643
Igor Šoltes

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 
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 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 op zo'n manier dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
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internationaal beschikbaar zijn; die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 644
Igor Šoltes

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 
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 zo 
robuuste wijze dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 645
Olga Sehnalová

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, 
belcentrales, technische ondersteuning, 
relaydiensten en opleidingsdiensten), 
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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.

Or. en

Amendement 646
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VII – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Producten: B. Producten voldoen aan de vereisten 
van afdeling I.

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:

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;

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);
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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

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;

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.

2. Ontwerp van de 
gebruikersinterface en de manier van 
functioneren:

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;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie;

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

e) flexibele methoden bieden om het 
onderscheid tussen voor- en achtergrond 
te controleren, met inbegrip van 
methoden om achtergrondruis te 
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verminderen en de duidelijkheid te 
verbeteren;

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

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 punt B bis 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;
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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.

2. Ontwerp van de 
gebruikersinterface en de manier van 
functioneren:

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;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie;

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

d) bij de overdracht van informatie 
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een alternatieve kleurkeuze bieden;

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;

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

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VII – deel B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. Functioneleprestatie-eisen:

a) gebruik zonder zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen zicht vereist;

b) gebruik met beperkt zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die gebruikers met 
beperkt zicht in staat stelt beter gebruik te 
kunnen maken van hun beperkt zicht;

c) gebruik zonder waarneming van 
kleur:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 



PE599.726v03-00 136/167 AM\1121397NL.docx

NL

bedieningswijze die geen waarneming van 
kleur vereist;

d) gebruik zonder gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;

e) gebruik met beperkt gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken;

f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden:

wanneer ICT gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die niet vereist dat 
gebruikers gesproken output produceren;

g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht:

wanneer ICT manuele actie vereist, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
gebruiker in staat stelt de ICT te 
gebruiken op een andere wijze die geen 
handgreep of handkracht vereist;

h) gebruik met beperkte reikwijdte:

wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten de 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn;

i) beperking van het risico op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;

j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen:

ICT biedt minstens één bedieningswijze 
met kenmerken die deze eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maken;
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k) privacy:

wanneer ICT kenmerken opneemt ten 
behoeve van de toegankelijkheid, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
privacy van gebruikers waarborgt bij het 
gebruik van deze ICT-kenmerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid.

Or. en

Amendement 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VII – deel B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. Websites en mobiele applicaties:

a) websites worden op een consistente 
en geschikte manier toegankelijk gemaakt 
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 in samenwerking met 
gespecialiseerde organisaties (of 
"bevoegde entiteiten"), teneinde 
alternatieve exemplaren in toegankelijke 
vorm beschikbaar te maken; en op zo'n 
manier dat interoperabiliteit mogelijk is 
met uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

b) in de gehele waardeketen worden 
metagegevens inzake de toegankelijkheid 
verspreid teneinde toegankelijke 
elektronische boeken beter vindbaar te 
maken.

Or. en
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Amendement 650
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VIII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische handel Elektronische handel, waaronder op 
websites en mobiele apparaten gebaseerde 
diensten van aanbieders van post-, 
energie- en verzekeringsdiensten

Or. en

Amendement 651
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VIII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische handel Elektronische handel, waaronder op 
websites en mobiele apparaten gebaseerde 
diensten van aanbieders van post-, 
energie- en verzekeringsdiensten

Or. en

Amendement 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 zoveel 
mogelijk bevorderd door:

1. Het redelijkerwijs te verwachten 
gebruik van de diensten door personen met 
een handicap wordt zoveel mogelijk 
bevorderd door te voldoen aan de in 
punt A bis vastgestelde 
functioneleprestatie-eisen, onder meer 
door:
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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;

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 op zo'n 
manier dat interoperabiliteit mogelijk is 
met uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn.

b) elektronische informatie, inclusief 
de bijbehorende websites en 
onlinetoepassingen die nodig zijn voor de 
dienstverlening.

Or. en

Amendement 653
Olga Sehnalová

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 zoveel mogelijk 

1. Het te verwachten gebruik van de 
diensten door personen met een functionele 
beperking (waaronder personen met een 
handicap) wordt zoveel mogelijk 
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bevorderd door: bevorderd door:

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 toegankelijke documenten in
webformaat die waarneembaar, 
bedienbaar, begrijpelijk en robuust 
worden gemaakt, overeenkomstig letter b);

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;

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 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 op een robuuste manier die
interoperabiliteit mogelijk maakt met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

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 
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met de website kunnen worden aangepast, 
indien nodig via een toegankelijk 
elektronisch alternatief, en op een 
robuuste manier die interoperabiliteit 
mogelijk maakt met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn;

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.

Or. en

Amendement 654
Igor Šoltes

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 
dat interoperabiliteit mogelijk is met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn.

b) 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 op zo'n manier dat interoperabiliteit 
mogelijk is met uiteenlopende 
gebruikersagenten en hulptechnologieën 
die binnen de Unie en internationaal 
beschikbaar zijn.

Or. en
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Amendement 655
Igor Šoltes

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 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.

Or. en

Amendement 656
Olga Sehnalová

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, 
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.
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Or. en

Amendement 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VIII – deel A bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A bis. Functioneleprestatie-eisen:

a) gebruik zonder zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen zicht vereist;

b) gebruik met beperkt zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die gebruikers met 
beperkt zicht in staat stelt beter gebruik te 
kunnen maken van hun beperkt zicht;

c) gebruik zonder waarneming van 
kleur:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen waarneming van 
kleur vereist;

d) gebruik zonder gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;

e) gebruik met beperkt gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken;

f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden:

wanneer ICT gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die niet vereist dat 
gebruikers gesproken output produceren;
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g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht:

wanneer ICT manuele actie vereist, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
gebruiker in staat stelt de ICT te 
gebruiken op een andere wijze die geen 
handgreep of handkracht vereist;

h) gebruik met beperkte reikwijdte:

wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten de 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn;

i) beperking van het risico op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;

j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen:

ICT biedt minstens één bedieningswijze 
met kenmerken die deze eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maken;

k) privacy:

wanneer ICT kenmerken opneemt ten 
behoeve van de toegankelijkheid, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
privacy van gebruikers waarborgt bij het 
gebruik van deze ICT-kenmerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid.

Or. en

Amendement 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling VIII – deel A ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A ter. Websites en mobiele applicaties:

a) websites worden op een consistente 
en geschikte manier toegankelijk gemaakt 
om door de gebruikers te worden 
waargenomen, gebruikt en begrepen, 
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) de volgende inhoud is hiervan 
uitgesloten: 

i) beeldbestanden die zijn 
gepubliceerd vóór zes jaar na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn, 
tenzij zij van essentieel belang zijn voor de 
verrichting van de dienst;

ii) vooraf opgenomen, op tijd 
gebaseerde media die zijn gepubliceerd 
vóór zes jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn;

iii) onlinekaarten en -
karteringsdiensten, voor zover essentiële 
informatie op een toegankelijke, digitale 
wijze wordt verstrekt in het geval van voor 
navigatie bestemde kaarten;

iv) inhoud van derde partijen die niet 
door de dienstverlener wordt gefinancierd, 
ontwikkeld of beheerd.

Or. en

Amendement 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ontwerp en productie Schrappen

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:

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;

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);

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

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;

e) de werking van het product, door 
functies aan te bieden die zijn gericht op 
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de behoeften van personen met een 
functionele beperking, overeenkomstig 
punt 2;

f) de interface om het product met 
hulpmiddelen te combineren.

Or. en

Amendement 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – 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:

Voldoen aan de vereisten van afdeling I.

Or. en

Amendement 661
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – 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 
of leeftijdsgerelateerde beperkingen zoveel 
mogelijk te bevorderen, wordt aan de in 
punt C vastgestelde functioneleprestatie-
eisen voldaan. Het ontwerp en de 
productie van producten omvatten:
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Or. en

Amendement 662
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) via meer dan één zintuiglijk 
kanaal wordt aangeboden;

i) begrijpelijk is;

Or. en

Amendement 663
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) begrijpelijk is; ii) goed zichtbaar is;

Or. en

Amendement 664
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. en



AM\1121397NL.docx 149/167 PE599.726v03-00

NL

Amendement 665
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 
verwachten gebruiksomstandigheden;

iv) beschikbaar wordt gemaakt in 
toegankelijke documenten in webformaat 
en elektronische niet-webdocumenten die 
waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 
en robuust worden gemaakt;

Or. en

Amendement 666
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – 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:

Or. en

Amendement 667
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voldoet aan de vereisten als 
genoemd onder a);

Or. en
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Amendement 668
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – punt 2 – 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;

Or. en

Amendement 669
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – 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:

Or. en

Amendement 670
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de instructies zijn weergegeven in i) de aanwijzingen worden 
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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

beschikbaar gemaakt in toegankelijk 
webformaat en elektronische niet-
webdocumenten waarmee het product 
waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk 
en robuust wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 671
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. en

Amendement 672
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter c – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) 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;

Or. en
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Amendement 673
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – 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, luisterspoelen, cochleaire 
implantaten en apparatuur voor 
ondersteund horen.

Or. en

Amendement 674
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) accommodatiediensten (gebouwde 
omgeving).

Or. en

Amendement 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

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

Schrappen
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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;

b) voorzien in alternatieven voor 
spraak bij communicatie en oriëntatie;

c) mogelijkheden bieden voor 
flexibele vergroting en contrast;

d) bij de overdracht van informatie 
een alternatieve kleurkeuze bieden;

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;

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

g) zijn voorzien van sequentiële 
besturing en alternatieven voor besturing 
met fijne motoriek;

h) voorzien in wijzen van bediening 
met beperkte reikwijdte en kracht;

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

Or. en

Amendement 676
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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
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Or. en

Amendement 677
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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:

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;

Or. en

Amendement 678
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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; en 
wanneer het product gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt het product 
minstens één bedieningswijze die niet 
vereist dat gebruikers met de mond 
geproduceerde geluiden zoals spraak, 
fluit- of klikgeluiden produceren;

Or. en
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Amendement 679
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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;

Or. en

Amendement 680
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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;

Or. en

Amendement 681
Jiří Maštálka
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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;

Or. en

Amendement 682
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – 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, 
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 
besturingselement;

Or. en

Amendement 683
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 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) 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;

Or. en

Amendement 684
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen vermijden.

i) wanneer het product visuele 
informatiewijzen aanbiedt, het product 
minstens één informatiewijze biedt die de 
kans op het ontstaan van lichtgevoelige 
aanvallen tot een minimum beperkt;

Or. en

Amendement 685
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 2 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) voorzien in kenmerken die de 
communicatie en de bediening door de 
gebruiker eenvoudiger en gemakkelijker 
in gebruik maken;

Or. en
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Amendement 686
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel A – punt 2 – punt i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) wanneer het product kenmerken 
ten behoeve van de toegankelijkheid 
aanbiedt, wordt de privacy van gebruikers 
gewaarborgd bij het gebruik van deze 
kenmerken.

Or. en

Amendement 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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 
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 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 op een robuuste manier die
interoperabiliteit mogelijk maakt met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

Or. en
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Amendement 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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 
toepassingen, die nodig zijn voor het 
leveren van de diensten, 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 een robuuste manier die 
interoperabiliteit mogelijk maakt met 
uiteenlopende gebruikersagenten en 
hulptechnologieën die binnen de Unie en 
internationaal beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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 en 
hulptechnologieën te vereenvoudigen, met 
inbegrip van hoortechnologieën, zoals 
hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 
implantaten en apparatuur voor 
ondersteund horen;
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Or. en

Amendement 690
Jiří Maštálka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. Functioneleprestatie-eisen

a) gebruik zonder zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen zicht vereist;

b) gebruik met beperkt zicht:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die gebruikers met 
beperkt zicht in staat stelt beter gebruik te 
kunnen maken van hun beperkt zicht;

c) gebruik zonder waarneming van 
kleur:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen waarneming van 
kleur vereist;

d) gebruik zonder gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist;

e) gebruik met beperkt gehoor:

wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken;

f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden:

wanneer ICT gesproken input van 
gebruikers vereist, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die niet vereist dat 
gebruikers gesproken output produceren;
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g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht:

wanneer ICT manuele actie vereist, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
gebruiker in staat stelt de ICT te 
gebruiken op een andere wijze die geen 
handgreep of handkracht vereist;

h) gebruik met beperkte reikwijdte:

wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten de 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn;

i) beperking van het risico op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum:

wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt deze minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
ontstaan van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt;

j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen:

ICT biedt minstens één bedieningswijze 
met kenmerken die deze eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maken;

k) privacy:

wanneer ICT kenmerken opneemt ten 
behoeve van de toegankelijkheid, biedt 
deze minstens één bedieningswijze die de 
privacy van gebruikers waarborgt bij het 
gebruik van deze ICT-kenmerken ten 
behoeve van de toegankelijkheid.

Or. en

Amendement 691
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling IX – deel B bis (nieuw)



PE599.726v03-00 162/167 AM\1121397NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B bis. Functioneleprestatie-eisen

a) gebruik zonder zicht: wanneer ICT 
visuele bedieningswijzen aanbiedt, biedt 
het ook minstens één bedieningswijze die 
geen zicht vereist;
b) gebruik met beperkt zicht: 
wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt het ook minstens één 
bedieningswijze waardoor gebruikers met 
beperkt zicht beter gebruik kunnen maken 
van dat zicht;
c) gebruik zonder waarneming van 
kleur en contrast: wanneer ICT visuele 
bedieningswijzen aanbiedt, biedt het ook 
minstens één bedieningswijze die geen 
waarneming van kleur en contrast vereist; 
d) gebruik zonder gehoor: wanneer 
ICT auditieve bedieningswijzen aanbiedt, 
biedt het ook minstens één 
bedieningswijze die geen gehoor vereist; 
e) gebruik met beperkt gehoor: 
wanneer ICT auditieve bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt het ook minstens één 
bedieningswijze met versterkte 
audiokenmerken, waaronder zuiverheid
en geluidssterkte; 
f) gebruik zonder 
spreekvaardigheden: wanneer ICT 
gesproken input van gebruikers vereist, 
biedt het minstens één bedieningswijze die 
niet vereist dat gebruikers gesproken 
output produceren; 
g) gebruik met beperkte handgreep of 
kracht: wanneer ICT manuele actie 
vereist, biedt het minstens één 
bedieningswijze die de gebruiker in staat 
stelt de ICT te gebruiken op een andere 
wijze die geen handgreep of handkracht 
vereist, noch gelijktijdige bediening van 
meer dan een besturing; 
h) gebruik met beperkte reikwijdte: 
wanneer ICT-producten vrijstaand of 
geïnstalleerd zijn, moeten hun 
bedieningselementen binnen het bereik 
van alle gebruikers zijn; 
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i) triggers van lichtgevoelige 
aanvallen tot een minimum beperken: 
wanneer ICT visuele bedieningswijzen 
aanbiedt, biedt het ook minstens één 
bedieningswijze die de kans op het 
uitlokken van lichtgevoelige aanvallen tot 
een minimum beperkt; 
j) gebruik met beperkt cognitief 
vermogen: ICT biedt ook minstens één 
bedieningswijze die het eenvoudiger en 
gebruiksvriendelijker maakt; 
k) privacy: wanneer ICT 
toegankelijkheidskenmerken biedt, biedt 
het ook minstens één bedieningswijze 
waarbij de privacy van gebruikers die deze 
ICT-kenmerken ter garantie van 
toegankelijkheid gebruiken, wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling X – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING X —
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

AFDELING X —
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

Or. en

Amendement 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling X – 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;

Or. en

Amendement 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – afdeling X – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opritten naar gebouwen die 
onder de verantwoordelijkheid van de 
dienstverlener vallen;

b) de opritten naar gebouwen;

Or. en

Amendement 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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;

Or. en
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Amendement 696
Igor Šoltes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – afdeling X bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING X BIS —
ACCOMODATIEDIENSTEN
A. Diensten

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) 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 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 
applicaties die nodig zijn voor het leveren 
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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 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 
vereisten van afdeling XI;
i) alle gemeenschappelijke ruimten 
(receptie, ingang, vrijetijdsfaciliteiten, 
conferentiezalen enz.); 
ii) ruimten overeenkomstig de vereisten 
van afdeling XI, waarbij het minimum 
aantal toegankelijke ruimten per gebouw 
als volgt bedraagt:
– één toegankelijke ruimte voor 
gebouwen met in totaal minder dan 
twintig ruimten;
– twee toegankelijke ruimten voor 
gebouwen met in totaal minder dan vijftig 
maar meer dan twintig ruimten;
– één extra toegankelijke zaal voor 
elke vijftig ruimten meer.
2. Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten (helpdesks, 
belcentrales, technische ondersteuning, 
relaydiensten en opleidingsdiensten), 
indien beschikbaar, verstrekken 
informatie over de toegankelijkheid van 
de dienst en de compatibiliteit ervan met 
hulptechnologieën en -diensten, via 
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toegankelijke communicatiemethoden 
voor gebruikers met een functionele 
beperking, waaronder personen met een 
handicap.

Or. en

Amendement 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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