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Amendement  362 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

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 – deel B – lid 1 

 

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: 

1. Het te verwachten gebruik van de 

diensten door personen met een functionele 

beperking (waaronder personen met een 

handicap) wordt zoveel mogelijk 

bevorderd door: 

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; 

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 

c) de producten die bij de 

dienstverlening worden gebruikt, zijn in 

overeenstemming met de regels van deel 
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de regels van deel A; A; 

d) op de volgende manieren 

informatie te verstrekken over de werking 

en over de toegankelijkheidskenmerken en  

functies van de dienst: 

d) de informatie over de werking en 

over de toegankelijkheidskenmerken en -

functies van de dienst wordt in digitale en 

toegankelijke vormen verstrekt: 

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 wordt beschikbaar 

gemaakt in toegankelijke documenten in 

webformaat en elektronische niet-

webdocumenten die begrijpelijk, 

waarneembaar en bedienbaar zijn; 

ii) er worden alternatieven geboden 

voor niet-tekstuele content; 

ii) de marktdeelnemer vermeldt en 

legt uit hoe de 

toegankelijkheidskenmerken van de dienst 

gebruikt moeten worden en met welke 

hulptechnologieën ze complementair zijn; 

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 online- en 

mobiele toepassingen en websites 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 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; 

e) websites en onlinetoepassingen die 

nodig zijn voor het leveren van de dienst 

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 wel op een robuuste manier die 

interoperabiliteit mogelijk maakt 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 

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, met inbegrip van 
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functionele beperking. personen met een handicap. 

Or. en 

 

 


