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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Een betere toegankelijkheid van 

producten en diensten zal niet alleen de 

levenskwaliteit van personen met een 

handicap verbeteren, maar ook die van 

personen met een andere permanente of 

tijdelijke functionele beperking, zoals 

ouderen, zwangere vrouwen en personen 

die met bagage reizen. Personen met een 

tijdelijke en permanente functionele 

beperking moeten dan ook in het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 

worden opgenomen, en wanneer 

marktdeelnemers de effecten van 

maatregelen ter verbetering van de 

toegankelijkheid evalueren, moeten ze 

hierbij niet alleen aandacht besteden aan 

de potentiële voordelen voor personen met 

een handicap, maar ook aan de potentiële 

voordelen voor personen met een 

functionele beperking. 

Or. en 
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Overweging 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In sommige situaties zouden 

gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen voor de gebouwde 

omgeving bevorderlijk kunnen zijn voor 

het vrije verkeer van de betrokken diensten 

en van personen met een handicap. 

Daarom biedt deze richtlijn de lidstaten de 

mogelijkheid tot het opnemen van de 

gebouwde omgeving die wordt gebruikt bij 

het verlenen van de diensten die binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 

om te waarborgen dat deze voldoet aan de 

toegankelijkheidseisen in bijlage X. 

(23) In sommige situaties is de 

toegankelijkheid van de gebouwde 

omgeving een noodzakelijke voorwaarde 

voor personen met een handicap om de 

betrokken diensten daadwerkelijk te 

kunnen gebruiken. Daarom moet deze 

richtlijn de lidstaten verplichten tot het 

opnemen van de gebouwde omgeving die 

wordt gebruikt bij het verlenen van de 

diensten die binnen het toepassingsgebied 

van deze richtlijn vallen, om te waarborgen 

dat deze voldoet aan de 

toegankelijkheidseisen in bijlage X. Die 

toegankelijkheidseisen moeten van 

toepassing zijn bij de bouw van nieuwe 

infrastructuur of bij ingrijpende 

renovaties. 

Or. en 
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Artikel 3 – lid 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. In het licht van hun nationale 

omstandigheden kunnen de lidstaten ertoe 

besluiten dat de gebouwde omgeving die 

door de klanten van 

personenvervoerdiensten wordt gebruikt, 

inclusief de omgeving die door 

dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van 

bankdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, aan de 

toegankelijkheidseisen in afdeling X van 

bijlage I moeten voldoen om het gebruik 

ervan door personen met een functionele 

beperking, inclusief personen met een 

handicap, zoveel mogelijk te bevorderen. 

10. De lidstaten waarborgen dat de 

gebouwde omgeving die door de klanten 

van personenvervoerdiensten wordt 

gebruikt, inclusief de omgeving die door 

dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van diensten 

voor consumentenbankieren wordt 

gebruikt en de klantenservicecentra en 

winkels van telefoniebedrijven, wat de 

bouw van nieuwe infrastructuur of 

ingrijpende renovaties aan bestaande 

infrastructuur betreft aan de 

toegankelijkheidseisen als bepaald in 

afdeling X van bijlage I moeten voldoen 

om het gebruik ervan door personen met 

een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen. Dit doet geen afbreuk aan 

rechtshandelingen van de Unie en 

nationale wetgeving ter bescherming van 

het nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed. 

Or. en 
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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 
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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 

 

 


