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6.9.2017 A8-0188/318 

Amendement  318 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 B – letter a bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) ten minste de inhoud van websites 

die betrekking hebben op de volgende 

processen moeten in overeenstemming 

zijn met de eisen zoals bedoeld onder a): 

 i) de toegang tot dienstregelingen, 

voordeeltarieven en tickets voor het hele 

netwerk, evenals prijzen van boekingen en 

tickets; 

 ii) de boeking of wijziging van een 

boeking of reservering, met inbegrip van 

alle passagiersvervoersdiensten; 

 iii) het inchecken; 

 iv) de toegang tot het persoonlijke 

reisschema; 

 v) de toegang tot de status van een 

reis; 

 vi) de toegang tot de persoonlijke 

klantenaccount; 

 vii) de toegang tot de contactgegevens 

van de vervoerder; 

 viii) de toegang tot informatie met 

betrekking tot de beschikbare hulp bij het 

vervoer. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Amendement  319 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 C – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

C. Diensten voor mobiele apparaten, 

slimme kaartsystemen en realtime-

informatie: 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Amendement  320 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten worden gebruikt: 

D. Zelfbedieningsterminals, 

kaartautomaten en incheckautomaten die 

voor de levering van 

personenvervoerdiensten en toeristische 

diensten worden gebruikt: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Amendement  321 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – inleidende formule 

 

 

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 te verwachten gebruik van de 

producten door personen met een 

functionele beperking (waaronder personen 

met een handicap of leeftijds- en 

gezondheidsgerelateerde beperkingen) 

zoveel mogelijk te bevorderen, wordt bij 

het ontwerp en de productie aan de 

volgende eisen inzake onbelemmerde 

toegankelijkheid voldaan: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Amendement  322 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – letter a – punt i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) via meer dan één zintuiglijk kanaal 

wordt aangeboden; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Amendement  323 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – letter a – punt ii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) begrijpelijk is; (Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Amendement  324 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – letter a – punt iii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) goed zichtbaar is; (Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Amendement  325 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) de toegankelijkheidskenmerken 

van het product vermeldt en uitlegt hoe 

deze geactiveerd en gebruikt moeten 

worden en met welke hulptechnologieën 

ze compatibel zijn; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Amendement  326 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – letter a – punt iv 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) groot genoeg is afgedrukt voor te 

verwachten gebruiksomstandigheden; 

iv) een passende lettergrootte en een 

passend lettertype heeft, met voldoende 

contrast tussen de lettertekens en hun 

achtergrond, teneinde een maximale 

leesbaarheid voor te verwachten 

gebruiksomstandigheden te waarborgen; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Amendement  327 

Karima Delli 

namens de Commissie vervoer en toerisme 

 

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 D – lid 1 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de interface om het product met 

hulpmiddelen te combineren. 

d) de compatibiliteit van het product 

met hulpmiddelen en -technologieën, met 

inbegrip van hoortechnologieën zoals 

hoorapparaten, luisterspoelen, cochleaire 

implantaten en apparatuur voor 

ondersteund horen; het product maakt 

ook het gebruik van een persoonlijke 

koptelefoon mogelijk. 

Or. en 

 

 


