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6.9.2017 A8-0188/227 

Amendement  227 

Morten Løkkegaard 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1 bis 

voorziet in een aantal verplichtingen voor 

aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten. Het is daarom wenselijker 

om de toegankelijkheidseisen in die 

richtlijn op te nemen. 

Wat websites en mobiele apparaten 

betreft, heeft Richtlijn 2010/13/EU echter 

alleen betrekking op audiovisuele media-

inhoud. Daarom is het wenselijk de 

architectuur van websites en mobiele 

diensten evenals alle inhoud die niet 

onder het toepassingsgebied van Richtlijn 

2010/13/EU vallen ook in deze richtlijn op 

te nemen. 

Deze richtlijn zou betrekking moeten 

hebben op toegankelijkheidseisen voor 

telefoniedienstenapparatuur en websites. 

Ook zou deze richtlijn betrekking moeten 

hebben op toegankelijkheidseisen voor 

telefoniediensten tenzij deze opgenomen 

zijn in een andere rechtshandeling van de 

Unie die ten minste hetzelfde 

beschermingsniveau als deze richtlijn 

biedt. In het laatste geval zou de 

desbetreffende rechtshandeling van de 

Unie voorrang moeten krijgen boven deze 

richtlijn. 
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 _______________________ 

 1 bis Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 10 

maart 2010 betreffende de coördinatie van 

bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele 

mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, 

blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement worden de woorden "die ten minste hetzelfde beschermingsniveau als 

deze richtlijn biedt" toegevoegd aan amendement 18 van het IMCO-verslag om te 

waarborgen dat in geval van strijdigheid tussen de handeling betreffende telecommunicatie 

en deze richtlijn de voor personen met een handicap meest gunstige bepaling prevaleert. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Amendement  228 

Morten Løkkegaard 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In sommige situaties zouden 

gemeenschappelijke 

toegankelijkheidseisen voor de gebouwde 

omgeving bevorderlijk kunnen zijn voor 

het vrije verkeer van de betrokken diensten 

en van personen met een handicap. 

Daarom biedt deze richtlijn de lidstaten de 

mogelijkheid tot het opnemen van de 

gebouwde omgeving die wordt gebruikt bij 

het verlenen van de diensten die binnen het 

toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 

om te waarborgen dat deze voldoet aan de 

toegankelijkheidseisen in bijlage X. 

(23) In sommige situaties is de 

toegankelijkheid van de gebouwde 

omgeving een 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. 

Toegankelijkheidseisen moeten echter 

uitsluitend van toepassing zijn bij de bouw 

van nieuwe infrastructuur of bij 

ingrijpende renovaties. 
 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt amendement 27 van het IMCO-verslag gewijzigd zodat een eind 

wordt gemaakt aan de mogelijkheid voor de lidstaten om de handeling in specifieke gevallen 

niet toe te passen. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Amendement  229 

Morten Løkkegaard 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. In het licht van hun nationale 

omstandigheden kunnen de lidstaten ertoe 

besluiten dat de gebouwde omgeving die 

door de klanten van 

personenvervoerdiensten wordt gebruikt, 

inclusief de omgeving die door 

dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van 

bankdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, aan de 

toegankelijkheidseisen in afdeling X van 

bijlage I moeten voldoen om het gebruik 

ervan door personen met een functionele 

beperking, inclusief personen met een 

handicap, zoveel mogelijk te bevorderen. 

10. De lidstaten 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 

renovaties waardoor de structuur van het 

bestaande gebouw ingrijpend verandert 

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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Motivering 

In overeenstemming met ons amendement op overweging 23 houdt dit amendement een 

wijziging in ten opzichte van amendement 99 van het IMCO-verslag zodat een eind wordt 

gemaakt aan de mogelijkheid voor de lidstaten om de handeling in specifieke gevallen niet toe 

te passen. 



 

AM\1133707NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.9.2017 A8-0188/230 

Amendement  230 

Morten Løkkegaard 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De Commissie stelt gedelegeerde 

handelingen vast overeenkomstig artikel 

23 bis tot aanvulling van lid 3 van dit 

artikel door nader te specificeren met 

welke criteria voor alle producten en 

diensten die onder deze richtlijn vallen, 

rekening moet worden gehouden bij de 

beoordeling van de vraag of de last als 

onevenredig moet worden beschouwd, 

zonder deze criteria te wijzigen. 

Bij het nader specificeren van deze 

criteria houdt de Commissie niet alleen 

rekening met de mogelijke voordelen voor 

personen met een handicap maar ook 

voor mensen met een functionele 

beperking. 

De Commissie stelt de eerste gedelegeerde 

handeling voor alle producten en diensten 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, uiterlijk [een jaar na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn] vast. 
 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt aan amendement 125 van het IMCO-verslag de verplichting 
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toegevoegd voor de Commissie om bij het opstellen van criteria voor ondernemingen die 

gebruik willen maken van de afwijkingsclausule niet alleen rekening te houden met personen 

met een handicap maar ook met personen met een functionele beperking. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Amendement  231 

Morten Løkkegaard 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie stelt gedelegeerde 

handelingen vast overeenkomstig artikel 

23 bis tot aanvulling van lid 2 van dit 

artikel door nader de specifieke criteria te 

specificeren waarmee voor alle producten 

en diensten die onder deze richtlijn vallen, 

rekening moet worden gehouden bij de 

beoordeling van de vraag of de last als 

onevenredig moet worden beschouwd, 

zonder deze criteria te wijzigen. 

Bij het nader specificeren van deze 

criteria houdt de Commissie niet alleen 

rekening met de mogelijke voordelen voor 

personen met een handicap maar ook 

voor mensen met een functionele 

beperking. 

De Commissie stelt de eerste gedelegeerde 

handeling voor alle producten en diensten 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

richtlijn vallen, uiterlijk [een jaar na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn] vast. 
 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt aan amendement 125 van het IMCO-verslag de verplichting 
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toegevoegd voor de Commissie om bij het opstellen van criteria voor overheden die gebruik 

willen maken van de afwijkingsclausule niet alleen rekening te houden met personen met een 

handicap maar ook met personen met een functionele beperking. 

 

 


