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6.9.2017 A8-0188/232 

Pakeitimas 232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) geležinkelių transporto sektoriuje 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje (ES) 2016/7971a ir Komisijos 

reglamente (ES) Nr. 1300/2014 

(prieinamumo neįgaliesiems ir riboto 

judumo asmenims techninėse sąveikos 

specifikacijose, PRM-TSI)1b aiškiai 

nurodyti ir įgyvendinami prieinamumo 

reikalavimai, išdėstyti Konvencijos 9 

straipsnyje. Taigi prieinamumas 

neįgaliems ir riboto judumo asmenims 

geležinkelių transporto sektoriuje 

reglamentuojamas pagal tas priemones. 

Kad būtų užtikrinta Direktyvos (ES) 

2016/797 ir Komisijos reglamento (ES) 

Nr. 1300/2014 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos (ES) Nr. XXXX/XXX1c 

tarpusavio darna, atliekant bet kokią 

būsimą PRM-TSI peržiūrą reikėtų taip pat 

atsižvelgti į prieinamumo reikalavimus 

pagal Europos prieinamumo aktą; 

 ________________ 

 1a2016 m. gegužės 11d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2016/797 dėl geležinkelių sistemos 

sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 

2016 5 26, p. 44–101). 

 1b2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl 

Sąjungos geležinkelių sistemos 
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prieinamumo neįgaliesiems ir riboto 

judumo asmenims techninių sąveikos 

specifikacijų (OL L 356, 2014 12 12, 

p. 110–178). 

 1cPasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 

įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 

gaminių ir paslaugų prieinamumo 

reikalavimais, suderinimo 

(COM(2015) 0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Pakeitimas 233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Konvencijai įsigaliojus valstybių 

narių teisinėje sistemoje, būtina priimti 

papildomas nacionalines gaminių ir 

paslaugų prieinamumo nuostatas, dėl kurių, 

nesiėmus Sąjungos veiksmų, padaugėtų 

nacionalinių nuostatų skirtumų; 

(13) Konvencijai įsigaliojus valstybių 

narių teisinėje sistemoje, būtina priimti 

papildomas nacionalines gaminių ir 

paslaugų prieinamumo nuostatas, taip pat 

nuostatas, taikomas gaminių ir paslaugų 

teikimo fizinei aplinkai, dėl kurių, 

nesiėmus Sąjungos veiksmų, padaugėtų 

nacionalinių nuostatų skirtumų; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Pakeitimas 234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) tam tikri šioje direktyvoje išdėstytų 

prieinamumo reikalavimų aspektai jau 

įtraukti į galiojančius Sąjungos 

transporto srities teisės aktus. Šie teisės 

aktai apima Europos Parlamento ir 

Tarybos Reglamentą (EB) 

Nr. 1371/20071a ir Komisijos Reglamentus 

(ES) Nr. 1300/20141b ir (ES) 

Nr. 454/20111c, taip pat Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 

Nr. 181/20111d, (ES) Nr. 1177/20101e ir 

(EB) Nr. 1107/20061f. Kad ekonominės 

veiklos vykdytojams, kuriems taikomi šie 

aktai, būtų užtikrintas reglamentavimo 

nuoseklumas ir nuspėjamumas, 

Direktyvos (ES) 2016/797 ir Komisijos 

reglamento (ES) Nr. 1300/2014 

prieinamumo reikalavimų įgyvendinimas 

turėtų būti laikomas šioje direktyvoje 

apibrėžtų atitinkamų reikalavimų 

įgyvendinimu. Tačiau jei į Direktyvą (ES) 

2016/797 ir Komisijos reglamentą (ES) 

Nr. 1300/2014 nėra įtraukti prieinamumo 

reikalavimai, turėtų būti taikoma ši 

direktyva; 

 1a2007 m. spalio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių 

teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, 
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p. 14). 

 1b2014 m. lapkričio 18 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių 

sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir 

riboto judumo asmenims techninių 

sąveikos specifikacijų (OL L 356, 2014 12 

12, p. 110). 

 1c2011 m. gegužės 5 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl 

transeuropinės geležinkelių sistemos 

telematikos priemonių keleivių vežimo 

paslaugoms posistemio techninės sąveikos 

specifikacijos (OL L 123, 2011 5 12, 

p. 11). 

 1d2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių 

teisių, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 

L 55, 2011 2 28, p. 1). 

 1e2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų 

keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, 

p. 1). 

 1f2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir 

ribotos judėsenos asmenų teisių 

keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, 

p. 1.). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Pakeitimas 235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugoms, 

c) keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugoms, taip pat judumo ir 

įvairiarūšio transporto jungčių 

paslaugoms, įskaitant miestų viešąjį 

transportą, pavyzdžiui, metro, 

geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir 

autobusų sistemas, susijusias su: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Pakeitimas 236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies a punkto -i papunktis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 i) savitarnos terminalais, esančiais 

Sąjungos teritorijoje, be kita ko, bilietų 

pardavimo automatais, mokėjimo 

terminalais, registravimo aparatais ir t. t.; 

Or. en 

 

 


