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6.9.2017 A8-0188/232 

Pozměňovací návrh  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) V odvětví železniční dopravy 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/7971a a nařízení Komise (EU) 

č. 1300/2014 (PRM TSI)1b výslovně 

odkazují na požadavky na přístupnost 

stanovené v článku 9 Úmluvy a tyto 

požadavky zavádějí. Těmito nástroji je tak 

regulována přístupnost pro osoby se 

zdravotním postižením a se sníženou 

pohyblivostí v odvětví železniční dopravy. 

Pro zajištění konzistentnosti mezi 

směrnicí (EU) 2016/797 a nařízením 

Komise (EU) č. 1300/2014 na straně jedné 

a směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. XXXX/XXX1c na straně 

druhé by měly být při každém budoucím 

přezkumu PMR TSI zohledněny rovněž 

požadavky na přístupnost vyplývající 

z Evropského aktu přístupnosti. 

 ________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 

2016 o interoperabilitě železničního 

systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 

26.5.2016, s. 44-101). 

 1bNařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze 

dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu 

týkajících se přístupnosti železničního 

systému Unie pro osoby se zdravotním 
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postižením a osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 

12.12.2014, s. 110-178). 

 1cNávrh směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se 

požadavků na přístupnost výrobků 

a služeb (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Pozměňovací návrh  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Vstupem úmluvy v platnost 

v právním řádu členských států vyvstává 

nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy 

v oblasti přístupnosti výrobků a služeb, 

které by bez opatření na úrovni Unie dále 

prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 

předpisy. 

(13) Vstupem úmluvy v platnost 

v právním řádu členských států vyvstává 

nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy 

v oblasti přístupnosti výrobků a služeb 

a zastavěného prostředí souvisejícího 

s poskytováním zboží a služeb, které by 

bez opatření na úrovni Unie dále 

prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 

předpisy. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Pozměňovací návrh  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Některé prvky požadavků na 

přístupnost stanovené v této směrnici jsou 

již zahrnuty do stávajících právních aktů 

Unie v oblasti dopravy. Tyto akty zahrnují 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1371/20071a, nařízení Komise 

(EU) č. 1300/20141b a (EU) č. 454/20111c; 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/20111d, (EU) č. 1177/20101e 

a (ES) č. 1107/20061f. Pro zajištění 

konzistentnosti a předvídatelnosti pro 

hospodářské subjekty, jichž se tyto akty 

týkají, je třeba splnění požadavků na 

přístupnost stanovených ve směrnici (EU) 

2016/797 a v nařízení Komise (EU) č. 

1300/2014 považovat za splnění 

příslušných požadavků stanovených v této 

směrnici. Pokud však nejsou zahrnuty 

požadavky na přístupnost stanovené ve 

směrnici (EU) 2016/797 a v nařízení 

Komise (EU) č. 1300/2014, měla by se 

použít tato směrnice. 

 1aNařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 

23. října 2007 o právech a povinnostech 

cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. 

L 315, 3.12.2007, s. 14). 

 1bNařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1300/2014 ze dne 
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18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu 

týkajících se přístupnosti železničního 

systému Unie pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 

12.12.2014, s. 110). 

 1cNařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze 

dne 5. května 2011 o technické specifikaci 

pro interoperabilitu týkající se subsystému 

„Využití telematiky v osobní dopravě“ 

transevropského železničního systému 

(Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1dNařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 

2011 o právech cestujících v autobusové 

a autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

 1eNařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o právech cestujících při cestování 

po moři a na vnitrozemských vodních 

cestách a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

 1fNařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 

o právech osob se zdravotním postižením 

a osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace v letecké dopravě (Úř. věst. L 

204, 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Pozměňovací návrh  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících; 

c) služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících, 

mobilita a související služby 

intermodálního propojení, včetně veřejné 

městské dopravy, jako je metro, železnice, 

tramvajová, trolejbusová a autobusová 

doprava, a týkající se: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Pozměňovací návrh  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) samoobslužných teminálů 

umístěných na území Unie, včetně strojů 

pro výdej lístků a jízdenek, platebních 

terminálů a odbavovacích kiosků 

Or. en 

 

 


