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6.9.2017 A8-0188/232 

Amendement  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In de spoorwegsector 

verwijzen Richtlijn (EU) 2016/797 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis en 

Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de 

Commissie (PRM TSI)1 ter expliciet naar 

de toegankelijkheidseisen die in artikel 9 

van het verdrag zijn opgenomen en leggen 

zij deze ten uitvoer. Dienovereenkomstig 

wordt de toegankelijkheid voor personen 

met een handicap en personen met 

beperkte mobiliteit in de spoorwegsector 

door deze instrumenten geregeld. Om 

consistentie te garanderen tussen 

Richtlijn (EU) 2016/797 en Verordening 

(EU) nr. 1300/2014 van de Commissie 

enerzijds en [Richtlijn (EU) nr. 

XXXX/XXX van het Europees Parlement 

en de Raad]1 quater anderzijds, moet bij 

eventuele toekomstige herzieningen van 

de PRM TSI ook rekening worden 

gehouden met de toegankelijkheidseisen 

die voortvloeien uit de Europese 

toegankelijkheidswet. 

 ________________ 

 1 bis Richtlijn (EU) 2016/797 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 mei 2016 betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 

in de Europese Unie (PB L 138 van 

26.5.2016, blz. 44-101). 
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 1 ter Verordening (EU) nr. 1300/2014 van 

de Commissie van 18 november 2014 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit betreffende de 

toegankelijkheid van het spoorwegsysteem 

in de Unie voor gehandicapten en 

personen met beperkte mobiliteit (PB L 

356 van 12.12.2014, blz. 110-178). 

 1 quater Voorstel voor een Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake de 

toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Amendement  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

vast te stellen, hetgeen zonder optreden van 

de Unie zou leiden tot nog grotere 

verschillen tussen de nationale bepalingen. 

(13) De inwerkingtreding van het VN-

verdrag binnen de rechtsorde van de 

lidstaten maakt het noodzakelijk 

aanvullende nationale bepalingen over de 

toegankelijkheid van producten en diensten 

en over de gebouwde omgeving in 

verband met de levering van goederen en 

diensten vast te stellen, hetgeen zonder 

optreden van de Unie zou leiden tot nog 

grotere verschillen tussen de nationale 

bepalingen. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Amendement  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Bepaalde onderdelen van 

de in deze richtlijn vastgelegde 

toegankelijkheidseisen vallen reeds onder 

bestaande wetgevingshandelingen van de 

Unie op het gebied van vervoer. Deze 

wetgevingshandelingen omvatten onder 

meer Verordening (EG) nr. 1371/2007 

van het Europees Parlement en de 

Raad1 bis en Verordeningen (EU) nr. 

1300/20141 ter en (EU) nr. 454/20111 quater 

van de Commissie; en Verordeningen 

(EU) nr. 181/20111 quinquies, (EU) nr. 

1177/20101 sexies en (EG) nr. 

1107/20061 septies van het Europees 

Parlement en de Raad. Om de consistentie 

en voorspelbaarheid van de wetgeving te 

garanderen voor de marktdeelnemers op 

wie deze wetten van toepassing zijn, moet, 

indien wordt voldaan aan de 

toegankelijkheidseisen in Richtlijn (EU) 

2016/797 en Verordening (EU) nr. 

1300/2014 van de Commissie, worden 

verondersteld dat ook wordt voldaan aan 

de relevante eisen die in deze richtlijn zijn 

vastgelegd. Zijn de 

toegankelijkheidseisen, zoals vastgelegd 

in Richtlijn (EU) 2016/797 en 

Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de 

Commissie, echter niet gedekt, dan is deze 
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richtlijn van toepassing. 

 1 bis Verordening (EG) nr. 1371/2007 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

 1 ter Verordening (EU) nr. 1300/2014 van 

de Commissie van 18 november 2014 

betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit betreffende de 

toegankelijkheid van het spoorwegsysteem 

in de Unie voor gehandicapten en 

personen met beperkte mobiliteit (PB L 

356 van 12.12.2014, blz. 110). 

 1 quater Verordening (EU) nr. 454/2011 van 

de Commissie van 5 mei 2011 betreffende 

de technische specificatie inzake 

interoperabiliteit van het subsysteem 

telematicatoepassingen ten dienste van 

passagiers van het trans-Europees 

spoorwegsysteem (PB L 123 van 

12.5.2011, blz. 11). 

 1 quinquies Verordening (EU) nr. 181/2011 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 februari 2011 betreffende de 

rechten van autobus- en 

touringcarpassagiers en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 55 

van 28.2.2011, blz. 1). 

 1 sexies Verordening (EU) nr.1177/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 betreffende de rechten 

van passagiers die over zee of 

binnenwateren reizen en houdende 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 

1). 

 1 septies Verordening (EG) nr. 1107/2006 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 5 juli 2006 inzake de rechten van 

gehandicapten en personen met beperkte 

mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PB 

L 204 van 26.7.2006, blz. 1). 
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Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Amendement  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water; 

c) diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water, 

mobiliteit en de intermodale 

verbindingsdiensten ervan, met inbegrip 

van openbaar stadsvervoer, zoals vervoer 

per metro, spoor, tram, trolleybus en bus 

betreffende: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Amendement  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) zelfbedieningsterminals, die zich 

op het grondgebied van de Unie bevinden, 

met inbegrip van kaartautomaten, 

betaalterminals en incheckautomaten; 

Or. en 

 

 


