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7.9.2017 A8-0188/290 

Amendement  290 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

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 

Bijlage I – Afdeling IV – deel A  

 

 

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: 

Om het redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de diensten door personen met 

een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, voldoet de dienstverlening 

aan de in afdeling I, punt C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat zij: 

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 producten die de dienstverleners 

bij de dienstverlening in kwestie 

gebruiken, in overeenstemming met 

de regels van punt B van deze 

afdeling; 

 

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 betreffende dienst, 

waaronder die in de elektronische 

programmagidsen; 
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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; 

 

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 

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 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) toepassingen voor mobiele 

apparaten en TV; 

 d bis) informatie om het gebruik in 

aanvulling op ondersteunende 

diensten te vereenvoudigen; 
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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, die bijvoorbeeld 

gerealiseerd moeten worden door 

het volgende te garanderen; 

 i) de ondertiteling voor personen die 

doof of slechthorend zijn, is goed 

gesynchroniseerd met het beeld en 

leesbaar, nauwkeurig en 

begrijpelijk, zodat ze de audio-

informatie goed weerspiegelt. Dit 

houdt in dat er 

kwaliteitsspecificaties worden 

opgesteld die ten minste betrekking 

hebben op het lettertype, de 

lettergrootte, het contrast en het 

kleurgebruik, alsook, indien 

mogelijk, de nodige vereisten om 

ervoor te zorgen dat de gebruikers 

die ondertiteling kunnen besturen; 

 

 ii) de audiodescriptie en gesproken 

ondertiteling zijn goed 

gesynchroniseerd 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; 
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 iii) de vertolking in gebarentaal is 

accuraat en begrijpelijk, zodat ze de 

audio-informatie goed weerspiegelt. 

Dit houdt in dat er beroepseisen 

worden gesteld aan gebarentolken 

en dat er kwaliteitsspecificaties 

worden vastgesteld voor de wijze 

waarop de vertolking wordt 

aangeboden. Indien technisch 

mogelijk moeten er vereisten worden 

vastgesteld die ervoor zorgen dat de 

gebruikers de aangeboden 

vertolking kunnen besturen. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/291 

Amendement  291 

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

Bijlage I – Afdeling II – titel en punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Afdeling II - Zelfbedieningsterminals: 

geldautomaten, kaartautomaten en 

incheckautomaten 
 

 

Afdeling II - Zelfbedieningsterminals: 

geldautomaten, kaartautomaten, 

incheckautomaten en betaalterminals  

 

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 zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen. In verband hiermee vereisen 

producten niet dat een 

toegankelijkheidskenmerk wordt 

ingeschakeld om de gebruiker die het 

kenmerk nodig heeft, in staat te stellen het 

te gebruiken. 

 

 Bij het ontwerp en de productie van 

producten wordt gezorgd voor 

toegankelijkheid, inclusief met betrekking 

tot de volgende elementen: 
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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 en 

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 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); 

 

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 handicap; dit moet worden 

gerealiseerd door het gebruik 

mogelijk te maken van een 

persoonlijke hoofdtelefoon, wanneer 

een tijdgebonden respons vereist is, 

door de gebruiker te waarschuwen 

via meer dan één zintuiglijk kanaal, 

door de mogelijkheid te bieden de 

toegestane responstijd te verlengen 

en door voldoende contrast te bieden 

en voorzien te zijn van sleutels en 

bedieningen die te onderscheiden 

zijn via tast; 

 

d)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren.  

d)  de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 
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Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Amendement  292 

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

Bijlage I – Afdeling III - delen A en B  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

A.  Diensten A.  Diensten 

1. 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, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat 

zij: 

 

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 producten die de dienstverleners 

bij de dienstverlening in kwestie 

gebruiken, in overeenstemming met 

de regels van punt B van deze 

afdeling;  
 

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 betreffende 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;  

 

 

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);  
 

 

 

b bis) elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen 

die nodig zijn voor de 

dienstverlening in kwestie. 

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 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 bis) apps voor mobiele apparaten; 
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d) toegankelijke informatie te 

verstrekken om het gebruik in 

aanvulling op ondersteunende 

diensten te vereenvoudigen;  

 

d) informatie 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 dit moet 

worden gerealiseerd door het 

ondersteunen van spraak-, video- en 

realtime tekstcommunicatie, 

afzonderlijk of in een combinatie 

(totale conversatie), tussen twee 

gebruikers of tussen een gebruiker 

en een noodhulpdienst. 

 

B. Gerelateerde eindapparatuur met 

geavanceerde computerfuncties voor 

gebruik door consumenten:  

 

B. Gerelateerde eindapparatuur voor 

gebruik door consumenten:  

 

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 zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen en omvat het ontwerp en de 

productie het volgende: 

a) de informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf is 

aangebracht (etiketten, instructies, 

waarschuwingen), die:  

a) informatie over het gebruik van 

het product die op het product zelf 

is aangebracht (etiketten, 

instructies en waarschuwingen), 

die begrijpelijk is; 

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, door 

functies aan te bieden die zijn 

gericht op de behoeften van 

personen met een handicap en voor 

interoperabiliteit zorgen; dit moet 

worden gerealiseerd door het 

ondersteunen van hifi-audio, een 

videoresolutie die communicatie 

mogelijk maakt door middel van 

gebarentaal, realtimetekst, 

afzonderlijk of in combinatie met 

spraak en videocommunicatie, of 

door te zorgen voor een effectieve 

draadloze koppeling met 

hoortechnologieën; 
 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren.  

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 
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Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/293 

Amendement  293 

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

Bijlage I – Afdeling IV – deel B  

 

 

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 redelijkerwijs te verwachten 

gebruik van de producten door personen 

met een handicap zoveel mogelijk te 

bevorderen, wordt bij het ontwerp en de 

productie voldaan aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde functioneleprestatie-

eisen en omvat het ontwerp en de 

productie het volgende: 

 

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 en 

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); 
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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, door 

functies aan te bieden die zijn 

gericht op de behoeften van 

personen met een handicap; dit 

moet worden gerealiseerd door de 

mogelijkheid te ondersteunen om 

toegangsdiensten als ondertiteling 

voor doven en slechthorenden, 

audiodescriptie, gesproken 

ondertiteling en vertolking in 

gebarentaal te selecteren, te 

personaliseren en te activeren, 

door een effectieve draadloze 

koppeling met hoortechnologieën 

mogelijk te maken of door de 

gebruiker gebruikersbesturing om 

toegangsdiensten voor 

audiovisuele diensten te starten op 

hetzelfde niveau aan te bieden als 

de primaire mediabesturing; 
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f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

f) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/294 

Amendement  294 

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

Bijlage I – Afdeling V – deel A  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  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, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat 

zij: 

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 betreffende 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;  
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iii) de elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen 

die nodig zijn voor de 

dienstverlening, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b);  

a bis) elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen 

die nodig zijn voor de 

dienstverlening in kwestie, 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 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) 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) functies, werkwijzen, beleid, 

procedures en veranderingen in de 

uitvoering van de dienst die gericht 

zijn op de behoeften van mensen met 

een handicap; dit moet worden 

gerealiseerd door het aanbieden van 

slimme kaartsystemen (elektronische 

reservering, boeken van tickets enz.), 

realtime-informatie voor reizigers 

(dienstregelingen, informatie over 

verkeersstoringen, 

verbindingsdiensten, aansluiting op 

andere vervoermiddelen enz.) en 

aanvullendedienstinformatie 

(bijvoorbeeld stationspersoneel, 

liften die buiten werking zijn of 

diensten die tijdelijk niet beschikbaar 

zijn); 
 c bis) diensten voor mobiele apparaten, 

slimme kaartsystemen en realtime-

informatie 

Or. en 
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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 

Bijlage I – Afdeling VI – deel A – punt 1  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat 

zij: 

 

a) de toegankelijkheid te waarborgen 

van de producten die zij bij de 

dienstverlening gebruiken, in 

overeenstemming met de regels van 

punt D; 

 

a) de producten die de dienstverleners 

bij de dienstverlening in kwestie 

gebruiken, in overeenstemming met 

de regels van punt D van deze 

afdeling; 

 

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; 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. 
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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;  

 

 

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);  

 

 

 b bis) elektronische informatie, inclusief de 

bijbehorende websites en 

onlinetoepassingen die nodig zijn 

voor de dienstverlening in kwestie. 

Bedoeld kunnen bijvoorbeeld 

elektronische identificatie-, 

beveiligings- en betalingsmethoden 

zijn die nodig zijn voor het leveren 

van de dienst; 

 

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 
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mogelijk is 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  

 

 d bis) bankdiensten voor mobiele 

apparaten. 

Or. en 
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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 

Bijlage I – Afdeling VIII 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat 

zij: 
 

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 betreffende 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);  

a bis) elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor de dienstverlening in 

kwestie, wordt verstrekt in 

overeenstemming met punt b); bedoeld 

kunnen bijvoorbeeld elektronische 
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identificatie-, beveiligings- en 

betalingsmethoden zijn die nodig zijn 

voor het leveren van de dienst; 

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 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 bis) diensten voor mobiele apparaten 

op het gebied van elektronische 

handel. 

 

Or. en 
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Amendement  297 

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

Bijlage I – Afdeling IX - delen A en B 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deel A – producten Deel A – 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 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 afdeling 

I, deel C, 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), 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; 
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iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten 

gebruiksomstandigheden; 

 

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, 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 

 

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; 

 

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) 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 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 
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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: 

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.  

 

 

Deel B Diensten Deel B Diensten 

1.  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, voldoet de 

dienstverlening aan de in afdeling I, 

deel C, vastgestelde 

functioneleprestatie-eisen en omvat 

zij: 

a) de gebouwde omgeving waar de dienst 

wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 

maken overeenkomstig deel C, 

onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van 

het nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed; 

a) de gebouwde omgeving waar de dienst 

wordt verleend, met inbegrip van de 

vervoersinfrastructuur, toegankelijk te 

maken overeenkomstig deel C, 

onverminderd de nationale en EU-

wetgeving inzake de bescherming van 

het nationale artistieke, historische of 

archeologische erfgoed; 
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b) de voorzieningen, inclusief de 

voertuigen, vaartuigen en apparatuur 

die nodig zijn voor de levering van de 

diensten, als volgt toegankelijk te 

maken: 

b) de voorzieningen, inclusief de 

voertuigen, vaartuigen en apparatuur 

die nodig zijn voor de levering van de 

diensten, als volgt toegankelijk te 

maken: 

i) het ontwerp van de gebouwde ruimte 

ervan voldoet aan de eisen van deel C 

met betrekking tot het instappen, 

uitstappen, vervoer en gebruik; 

i) het ontwerp van de gebouwde ruimte 

ervan voldoet aan de eisen van deel C 

met betrekking tot het instappen, 

uitstappen, vervoer en gebruik; 

ii) de informatie is op verschillende 

manieren en via meer dan één 

zintuiglijk kanaal beschikbaar; 

ii) de informatie is op verschillende 

manieren en via meer dan één 

zintuiglijk kanaal beschikbaar; 

iii) er worden alternatieven geboden voor 

niet-tekstuele visuele content; 

iii) er worden alternatieven geboden voor 

niet-tekstuele visuele content; 

c) de toegankelijkheid te waarborgen van 

de producten die bij de dienstverlening 

worden gebruikt, in overeenstemming 

met de regels van deel A; 

c) de toegankelijkheid te waarborgen van 

de producten die bij de dienstverlening 

worden gebruikt, in overeenstemming 

met de regels van deel A; 

d) op de volgende manieren informatie te 

verstrekken over de werking en over 

de toegankelijkheidskenmerken 

en  -functies van de dienst: 

d) 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 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; 

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 e); 

iii) de elektronische informatie, inclusief 

de bijbehorende onlinetoepassingen 

die nodig zijn voor de dienstverlening, 

wordt verstrekt in overeenstemming 

met punt e); 

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 

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 
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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; 

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; 

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 te 

vereenvoudigen; 

g) 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. 

g) 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 

 

 


