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7.9.2017 A8-0188/268 

Amendement  268 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-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 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) "bankdiensten": financiële 

retaildiensten, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot spaar- en betaalrekeningen, 

verzekerings- en pensioenproducten, 

elektronisch geld, krediet, hypotheken en 

beleggingsinstrumenten. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Amendement  269 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-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 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Audiovisuele mediadiensten en de 

gerelateerde consumentenapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voldoen 

aan de eisen van afdeling IV van bijlage I. 

5. Audiovisuele mediadiensten, ter 

uitvoering van de door de lidstaten 

krachtens artikel 7 van Richtlijn 

XX/YYYY/EU genomen maatregelen, en 

de gerelateerde consumentenapparatuur 

met geavanceerde computerfuncties 

voldoen aan de eisen van afdeling IV van 

bijlage I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Amendement  270 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-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 zorgen ervoor dat de 

gebouwde omgeving die door de klanten 

van personenvervoerdiensten wordt 

gebruikt, inclusief de omgeving die door 

dienstverleners en exploitanten van 

infrastructuur wordt beheerd, de gebouwde 

omgeving die door de klanten van 

bankdiensten wordt gebruikt en de 

klantenservicecentra en winkels van 

telefoniebedrijven, alsook alle andere 

diensten of plaatsen voor de aankoop van 

onder deze richtlijn vallende producten, 

aan de toegankelijkheidseisen in afdeling X 

van bijlage I voldoen om het gebruik ervan 

door personen met een functionele 

beperking en personen met een handicap 

zoveel mogelijk te bevorderen. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Amendement  271 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-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 5 – lid 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Als een bevoegde nationale 

autoriteit een met redenen omkleed 

verzoek daartoe doet, verstrekken 

fabrikanten aan deze autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van het product aan te 

tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

9. Fabrikanten kunnen te allen tijde 

aan de bevoegde nationale autoriteit alle 

benodigde informatie en documentatie 

verstrekken om de conformiteit van het 

product aan te tonen, in een taal die deze 

autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle maatregelen die 

worden genomen om de risico's van de 

door hen in de handel gebrachte producten 

weg te nemen en de conformiteit met de in 

artikel 3 bedoelde eisen te waarborgen. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Amendement  272 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-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 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 

 


