
 

AM\1133708RO.docx  PE605.628v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.9.2017 A8-0188/232 

Amendamentul  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) În sectorul transporturilor 

feroviare, Directiva (UE) 2016/797 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a și Regulamentul (UE) nr. 

1300/2014 al Comisiei (STI PMR)1b fac 

trimitere în mod expres la cerințele de 

accesibilitate stabilite la articolul 9 din 

convenție și le pun în aplicare pe acestea. 

În consecință, accesibilitatea pentru 

persoanele cu dizabilități și persoanele cu 

mobilitate redusă în sectorul 

transporturilor feroviare este 

reglementată în temeiul acestor 

instrumente. În vederea asigurării 

coerenței între Directiva (UE) 2016/797 și 

Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei, pe de o parte, și [Directiva (UE) 

nr. XXXX/XXX a Parlamentului 

European și a Consiliului]1c, pe de altă 

parte, orice revizuire viitoare a STI PMR 

ar trebui să ia în considerare, de 

asemenea, cerințele de accesibilitate care 

decurg din Actul european privind 

accesibilitatea. 

 ________________ 

 1a Directiva (UE) 2016/797 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 11 mai 2016 privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar în 

Uniunea Europeană (JO L 138, 
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26.5.2016, p. 44-101). 

 1b Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind 

specificațiile tehnice de interoperabilitate 

referitoare la accesibilitatea sistemului 

feroviar al Uniunii pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate 

redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110-

178). 

 1c Propunere de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de apropiere a 

actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre în ceea 

ce privește cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor 

(COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Amendamentul  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 

ordinea juridică a statelor membre implică 

necesitatea de a adopta dispoziții naționale 

suplimentare privind accesibilitatea 

produselor și a serviciilor, care, fără o 

acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în 

continuare a diferențelor dintre dispozițiile 

naționale. 

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 

ordinea juridică a statelor membre implică 

necesitatea de a adopta dispoziții naționale 

suplimentare privind accesibilitatea 

produselor și a serviciilor și mediul 

construit legat de furnizarea de bunuri și 

servicii, care, fără o acțiune a Uniunii, ar 

duce la accentuarea în continuare a 

diferențelor dintre dispozițiile naționale. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Amendamentul  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 22 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Anumite elemente ale cerințelor de 

accesibilitate prevăzute de prezenta 

directivă sunt deja reglementate de actele 

legislative în vigoare ale Uniunii în 

domeniul transporturilor. Printre aceste 

acte se numără Regulamentul (CE) nr. 

1371/2007 al Parlamentului European și 

al Consiliului1a, Regulamentele (UE) nr. 

1300/20141b și (UE) nr. 454/20111c ale 

Comisiei și Regulamentele (UE) nr. 

181/20111d, (UE) nr. 1177/20101e și (CE) 

nr. 1107/20061f ale Parlamentului 

European și ale Consiliului. Pentru a 

garanta coerența și previzibilitatea în 

materie de reglementare pentru operatorii 

economici care intră sub incidența acestor 

acte, ar trebui să se considere că prin 

îndeplinirea cerințelor de accesibilitate 

din Directiva (UE) 2016/797 și din 

Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei sunt îndeplinite cerințele 

relevante definite în prezenta directivă. 

Cu toate acestea, dacă cerințele de 

accesibilitate stabilite în Directiva (UE) 

2016/797 și Regulamentul (UE) nr. 

1300/2014 al Comisiei nu sunt acoperite, 

ar trebui să se aplice prezenta directivă. 

 1a Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
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din 23 octombrie 2007 privind drepturile 

și obligațiile călătorilor din transportul 

feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14). 

 1b Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind 

specificațiile tehnice de interoperabilitate 

referitoare la accesibilitatea sistemului 

feroviar al Uniunii pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate 

redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110). 

 1c Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al 

Comisiei din 5 mai 2011 privind 

specificația tehnică de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „aplicații 

telematice pentru serviciile de călători” al 

sistemului feroviar transeuropean (JO L 

123, 12.5.2011, p. 11). 

 1d Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 privind drepturile 

pasagerilor care călătoresc cu autobuzul 

și autocarul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO 

L 55, 28.2.2011, p. 1). 

 1e Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 privind drepturile 

pasagerilor care călătoresc pe mare și pe 

căi navigabile interioare și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO 

L 334, 17.12.2010, p. 1). 

 1f Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 5 iulie 2006 privind drepturile 

persoanelor cu handicap și ale 

persoanelor cu mobilitate redusă pe 

durata călătoriei pe calea aerului (JO L 

204, 26.7.2006, p. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Amendamentul  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) servicii de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; 

(c) servicii de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, 

servicii de mobilitate și servicii aferente de 

conexiune intermodală, inclusiv 

transportul public urban, precum rețeaua 

de metrou, de tramvai, de troleibuz, de 

autobuz și rețeaua feroviară, în ceea ce 

privește: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Amendamentul  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c – subpunctul -i (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (i) terminalele pentru autoservire 

aflate pe teritoriul Uniunii, inclusiv 

automatele pentru bilete, terminalele de 

plăți și automatele de check-in; 

Or. en 

 

 


