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Amendement 5
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moeten de nodige maatregelen om 
personen met een handicap effectieve niet-
discriminerende toegang te geven tot 
sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot 
en aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, met 
inbegrip van huisvesting en vervoer, van 
tevoren worden genomen, onder meer via 
passende wijzigingen of aanpassingen. 
Dergelijke maatregelen mogen geen 
onevenredige belasting vormen, geen 
fundamentele wijziging van de sociale 
bescherming, de sociale voordelen, de 
gezondheidszorg, het onderwijs, of de 
betrokken goederen en diensten vereisen, 
noch vereisen dat daarvoor alternatieve 
oplossingen worden aangeboden;

(a)  moeten de nodige maatregelen om 
personen met een handicap effectieve niet-
discriminerende toegang te geven tot 
sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs van tevoren 
worden genomen, onder meer via passende 
wijzigingen of aanpassingen.  Dergelijke 
maatregelen mogen geen onevenredige 
belasting vormen, geen fundamentele 
wijziging van de sociale bescherming, de 
sociale voordelen, de gezondheidszorg, het 
onderwijs, of de betrokken goederen en 
diensten vereisen, noch vereisen dat 
daarvoor alternatieve oplossingen worden 
aangeboden;

Or. de

Motivering

 Er kan niet worden verwacht dat alle noodzakelijke bouwmaatregelen van tevoren worden 
gepland. Wat met name niet kan worden beoordeeld, is welke maatregelen een onevenredige 
belasting vormen. Artikel 4, lid 1 biedt op dit punt geen rechtszekerheid.
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Amendement 6
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Organen voor de bevordering van gelijke 

behandeling
1. De lidstaten wijzen een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, met 
inbegrip van rechten krachtens 
Gemeenschapswetgeving zoals de 
Richtlijnen 2000/43/EG en 2004/113/EG.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat die 
organen onder meer bevoegd zijn om: 
- onverminderd het recht van slachtoffers 
en van de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen, onafhankelijke bijstand 
te verlenen aan slachtoffers van 
discriminatie bij de afwikkeling van hun 
klachten betreffende discriminatie,
- onafhankelijke onderzoeken over 
discriminatie te verrichten;
- onafhankelijke verslagen te publiceren 
en aanbevelingen te doen over elk 
onderwerp dat met dergelijke 
discriminatie verband houdt.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Het behoort tot de 
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bevoegdheden van de lidstaten om maatregelen te nemen die leiden tot een verwezenlijking 
van het beginsel van gelijke behandeling. Daarom zijn het de lidstaten die moeten beslissen 
of, en in hoeverre zij een met de bevordering van gelijke behandeling belast orgaan 
aanwijzen.

Amendement 7
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …, en vervolgens om de vijf 
jaar, alle dienstige gegevens om haar in 
staat te stellen een verslag aan het 
Europees Parlement en aan de Raad over 
de toepassing van deze richtlijn op te 
stellen.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …,  en vervolgens om de vijf 
jaar, alle dienstige gegevens om haar in 
staat te stellen een verslag aan het 
Europees Parlement en aan de Raad over 
de toepassing van deze richtlijn op te 
stellen.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Het behoort tot de 
bevoegdheden van de lidstaten om maatregelen te nemen die leiden tot een verwezenlijking 
van het beginsel van gelijke behandeling. Daarom dienen alleen de lidstaten een verslag aan 
de Commissie te doen toekomen.
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