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6.9.2017 A8-0188/232 

Ændringsforslag  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Inden for 

jernbanetransportsektoren henviser 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/7971a og Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1300/2014 (PRM-

TSI)1b udtrykkeligt til og gennemfører 

tilgængelighedskravene i artikel 9 i 

konventionen. Derfor reguleres adgangen 

for personer med handicap og 

bevægelseshæmmede inden for 

jernbanetransportsektoren på grundlag af 

disse instrumenter. For at sikre 

sammenhæng mellem på den ene side 

direktiv (EU) 2016/797 og Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1300/2014 og på den 

anden side [Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) nr. XXXX/XXX1c bør 

en eventuel fremtidig revision af PRM-

TSI desuden tage tilgængelighedskravene 

i den europæiske tilgængelighedslov i 

betragtning. 

 ________________ 

 la Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om 

interoperabilitet i jernbanesystemet i Den 

Europæiske Union (EUT L 138 af 

26.5.2016, s. 44-101). 

 1b Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 af 18. november 2014 om den 

tekniske specifikation for interoperabilitet 
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gældende for tilgængelighed for 

handicappede og bevægelseshæmmede 

personer i EU's jernbanesystem (EUT L 

356 af 12.12.2014, s. 110-178). 

 1c Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse 

af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser for så vidt 

angår tilgængelighedskrav til produkter 

og tjenesteydelser COM(2015)0615. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Ændringsforslag  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden 

Unionens tiltag ville øge forskellene 

mellem de nationale bestemmelser 

yderligere. 

(13) Konventionens ikrafttræden i 

medlemsstaternes retsorden medfører et 

behov for at vedtage supplerende nationale 

bestemmelser om produkters og 

tjenesteydelsers tilgængelighed og om de 

bebyggede omgivelser, der er knyttet til 

leveringen af varer og tjenesteydelser, 

som uden Unionens tiltag ville øge 

forskellene mellem de nationale 

bestemmelser yderligere. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Ændringsforslag  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Visse elementer af 

tilgængelighedskravene i dette direktiv, er 

allerede omfattet af eksisterende EU-

retsakter på transportområdet. Disse 

retsakter omfatter Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 

1371/20071a og Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1300/20141b og (EU) 

nr. 454/20111c   samt Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

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

(EC) nr. 1107/20061f..    For at sikre den 

lovgivningsmæssige sammenhæng og 

forudsigelighed for de erhvervsdrivende, 

der er omfattet af ovennævnte retsakter, 

bør opfyldelse af kravene om 

tilgængelighed i direktiv (EU) 2016/797 

og Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 anses for at opfylde de 

relevante krav defineret i dette direktiv. 

Men i de tilfælde, hvor kravene til 

tilgængelighed i direktiv (EU) 2016/797 

og Kommissionens forordning (EU) nr. 

1300/2014 ikke er dækket, bør dette 

direktiv finde anvendelse. 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. 

oktober 2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 
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3.12.2007, s. 14) 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. 

november 2014 om den tekniske 

specifikation for interoperabilitet 

gældende for tilgængelighed for 

handicappede og bevægelseshæmmede 

personer i EU's jernbanesystem (EUT L 

356 af 12.12.2014, s. 110). 

 1c Kommissionens forordning (EU) nr. 

454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske 

specifikation for interoperabilitet 

gældende for delsystemet Trafiktelematik 

for persontrafikken i det transeuropæiske 

jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, 

s. 11). 

 1d Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. 

februar 2011 om buspassagerers 

rettigheder og om ændring af forordning 

(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 1) 

 1e Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. 

november 2010 om passagerers 

rettigheder ved sørejser og rejser på indre 

vandveje og om ændring af forordning 

(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 af 

17.12.2010, s. 1) 

 1f Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 

2006 om handicappede og 

bevægelseshæmmede personers 

rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 

204 af 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Ændringsforslag  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fly-, bus-, tog- og søtransport c) fly-, bus-, tog- og  søtransport, 

mobilitet og deres intermodale 

forbindelsestjenester, herunder offentlig 

bytransport som f.eks. undergrundsbane, 

jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus i 

tilknytning til: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Ændringsforslag  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. i a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) selvbetjeningsterminaler, der er 

placeret inden for Unionens område, 

herunder billetautomater, 

betalingsterminaler og 

selvbetjeningsautomater til check-in 

Or. en 

 

 


