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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; 

 



 

AM\1133996NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

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 

Schrappen 
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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; 



 

AM\1133996NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

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 

 

 


