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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2017 A8-0188/232 

Τροπολογία  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) στον τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών, η οδηγία 2016/797 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α και ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1300/2014 (ΤΠΔ ΑΜΚ)1β της 

Επιτροπής έχουν ως ρητή αναφορά και 

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που ορίζονται στο 

άρθρο 9 της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, η 

προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία 

και άτομα με μειωμένη κινητικότητα 

στον τομέα των σιδηροδρομικών 

μεταφορών ρυθμίζεται βάσει αυτών των 

κειμένων. Για λόγους συνοχής μεταξύ της 

οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014της 

Επιτροπής αφενός και της [οδηγίας (ΕΕ) 

αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου]1γαφετέρου, κάθε 

μεταγενέστερη αναθεώρηση του 

κανονισμού ΤΠΔ ΑΜΚ (PRM TSI) θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

απορρέουν από την Ευρωπαϊκή πράξη για 

την προσβασιμότητα. 

 ________________ 

 1α Οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, 
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σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του 

σιδηροδρομικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 138 της 

26.5.2016, σ. 44–101). 

 1β Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της 

Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας για την 

προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού 

συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με 

αναπηρία και άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, 

σ. 110-178). 

 1γ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών 

COM(2015)0615. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Τροπολογία  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η έναρξη ισχύος της σύμβασης 

στην έννομη τάξη των κρατών μελών 

συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν 

πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με 

την προσβασιμότητα των προϊόντων και 

των υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η 

ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις 

ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων. 

(13) Η έναρξη ισχύος της σύμβασης 

στην έννομη τάξη των κρατών μελών 

συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν 

πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με 

την προσβασιμότητα των προϊόντων και 

των υπηρεσιών και το δομημένο 

περιβάλλον που σχετίζεται με την παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η 

ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις 

ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Τροπολογία  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22a) ορισμένα στοιχεία των 

απαιτήσεων προσβασιμότητας που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία 

καλύπτονται ήδη από υπάρχουσες 

νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στο 

πεδίο των μεταφορών. Στις πράξεις αυτές 

περιλαμβάνονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α και οι κανονισμοί 

(ΕΕ) αριθ. 1300/20141β και (ΕΕ) αριθ. 

454/2011γτης Επιτροπής· καθώς και οι 

κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 181/20111δ, (ΕΕ) 

αριθ. 1177/20101ε και (ΕΚ) αριθ. 

1107/20061στ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 

λόγους κανονιστικής συνοχής και 

προβλεψιμότητας επ’ ωφελεία των 

οικονομικών φορέων που υπάγονται σε 

αυτές τις πράξεις, η τήρηση των 

απαιτήσεων προσβασιμότητας της 

οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 και του 

κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 

1300/2014 θα πρέπει να ισοδυναμεί με 

τήρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων της 

παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, εάν οι 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/797 και 

τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 

1300/2014 δεν καλύπτονται, τότε έχει 
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ισχύ η παρούσα οδηγία. 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των επιβατών 

σιδηροδρομικών γραμμών, ΕΕ L 315 της 

3.12.2007, σ. 14. 

 1β Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας για την 

προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού 

συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με 

αναπηρία και άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, 

σ. 110). 

 1γ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της 

Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011, σχετικά 

με την τεχνική προδιαγραφή 

διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 

«Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για 

επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού 

σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 123 

της 12.5.2011, σ. 11). 

 1δ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τα δικαιώματα των επιβατών 

λεωφορείων και πούλμαν και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2006/2004, ΕΕ L 55 της 28.2.2011, 

σ. 1. 

 1ε Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004, ΕΕ L 

334 της 17.12.2010, σ. 1. 

 1στ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
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σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 

αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 

1)· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/235 

Τροπολογία  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) υπηρεσίες μεταφορών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· 

(γ) υπηρεσίες μεταφορών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, υπηρεσίες 

κινητικότητας και διατροπικής σύνδεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

αστικών μεταφορών όπως είναι ο 

υπόγειος, ο σιδηρόδρομος, το τραμ, τα 

τρόλεϊ και τα λεωφορεία σε σχέση με: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Τροπολογία  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο i (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i) τερματικά αυτοεξυπηρέτησης 

ευρισκόμενα στο έδαφος της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 

έκδοσης εισιτηρίων, των τερματικών 

πληρωμής και των μηχανημάτων ελέγχου 

εισιτηρίων· 

Or. en 

 

 


