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6.9.2017 A8-0188/232 

Poprawka  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) W sektorze transportu kolejowego 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/7971a oraz 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/2014 (TSI PRM)1b jednoznacznie 

odnoszą się do wymogów dostępności, o 

których mowa w art. 9 Konwencji i 

wdrażają te wymogi. Zatem instrumenty te 

regulują dostępność sektora transportu 

kolejowego dla osób niepełnosprawnych i 

osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się. W celu zapewnienia 

spójności przepisów dyrektywy (UE) 

2016/797 i rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1300/2014 z jednej strony oraz 

[dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr XXXX/XXX]1c z drugiej 

strony każdy przyszły przegląd TSI PRM 

powinien również uwzględniać wymogi 

dostępności wynikające z europejskiego 

aktu w sprawie dostępności. 

 ________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 

r. w sprawie interoperacyjności systemu 

kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 

26.5.2016, s. 44–101). 

 1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 
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interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110–178). 

 1c Wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich w odniesieniu do 

wymogów dostępności produktów i usług 

(COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Poprawka  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług oraz środowiska zbudowanego 

związanego z dostarczaniem towarów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Poprawka  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Niektóre elementy wymogów 

dostępności określonych w niniejszej 

dyrektywie wchodzą już w zakres 

obowiązujących aktów ustawodawczych 

Unii w dziedzinie transportu. Akty te 

obejmują rozporządzenie (WE) nr 

1371/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a, rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1300/20141b i (UE) nr 454/20111c, a także 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/20111d, 

(UE) nr 1177/20101e i (WE) nr 

1107/20061f. W celu zapewnienia 

spójności regulacyjnej i przewidywalności 

dla podmiotów gospodarczych objętych 

wspomnianymi aktami należy uznać, że 

spełnienie wymogów dostępności 

określonych w dyrektywie (UE) 2016/797 i 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1300/2014 powinno być równoznaczne ze 

spełnieniem odpowiednich wymogów 

określonych w niniejszej dyrektywie. Jeśli 

jednak wymogi dostępności określone w 

dyrektywie (UE) 2016/797 i 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1300/2014 nie są pokryte, zastosowanie 

ma niniejsza dyrektywa. 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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23 października 2007 r. dotyczące praw 

i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 

14). 

 1b Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie 

technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do 

podsystemu „Aplikacje telematyczne dla 

przewozów pasażerskich” 

transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 

123 z 12.5.2011, s. 11). 

 1d Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw 

pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. 

L 55 z 28.2.2011, s. 1). 

 1e Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach 

pasażerów podróżujących drogą morską 

i drogą wodną śródlądową oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 2006/2004 (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, 

s. 1). 

 1f Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie praw osób 

niepełnosprawnych oraz osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej 

podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 

204 z 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Poprawka  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; 

c) pasażerski transport lotniczy, 

autobusowy, kolejowy i wodny, usługi w 

zakresie mobilności i powiązane usługi 

połączeń intermodalnych, w tym miejska 

komunikacja zbiorowa, np. metro, kolej, 

tramwaje, trolejbusy i autobusy, jeżeli 

chodzi o: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Poprawka  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i) terminale samoobsługowe 

znajdujące się na terytorium Unii, w tym 

automaty do sprzedaży biletów, terminale 

płatnicze i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej; 

Or. en 

 

 


