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6.9.2017 A8-0188/232 

Pozmeňujúci návrh  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12 a) V sektore železničnej dopravy 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/7971a a nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 1300/2014 (PRM TSI – technické 

špecifikácie interoperability)1b výslovne 

odkazujú na požiadavky na prístupnosť 

stanovené v článku 9 dohovoru a tieto 

požiadavky vykonávajú. Prístupnosť pre 

osoby so zdravotným postihnutím a osoby 

so zníženou pohyblivosťou v odvetví 

železničnej dopravy je tak regulovaná v 

rámci týchto nástrojov. S cieľom 

zabezpečiť súlad medzi smernicou (EÚ) 

2016/797 a nariadením Komisie (EÚ) 

č. 1300/2014 na jednej strane a 

[smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady (EU) č. XXXX/XXX ]1c na druhej 

strane by akákoľvek budúca revízia PRM 

TSI mala vziať do úvahy aj požiadavky na 

prístupnosť vyplývajúce z Európskeho 

aktu o prístupnosti. 

 ________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 

o interoperabilite železničného systému 

v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 

26.5.2016, s. 44–101). 

 1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 

z 18. novembra 2014 o technických 

špecifikáciách interoperability týkajúcich 
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sa prístupnosti železničného systému Únie 

pre osoby so zdravotným postihnutím 

a osoby so zníženou pohyblivosťou 

(Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110 – 178). 

 1c Návrh smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o aproximácii 

zákonov, iných právnych predpisov a 

správnych opatrení členských štátov, 

pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť 

výrobkov a služieb COM(2015)0615. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Pozmeňujúci návrh  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Vzhľadom na nadobudnutie 

platnosti dohovoru v rámci právnych 

poriadkov členských štátov vzniká potreba 

prijať ďalšie vnútroštátne predpisy 

v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, 

čo by bez opatrení na úrovni Únie viedlo 

k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi 

vnútroštátnymi ustanoveniami. 

(13) Vzhľadom na nadobudnutie 

platnosti dohovoru v rámci právnych 

poriadkov členských štátov vzniká potreba 

prijať ďalšie vnútroštátne predpisy 

v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb 

a zastavaných plôch spojených 

s poskytovaním tovaru a služieb, čo by bez 

opatrení na úrovni Únie viedlo k ďalšiemu 

prehĺbeniu rozdielov medzi vnútroštátnymi 

ustanoveniami. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Pozmeňujúci návrh  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22 a) Na niektoré prvky požiadaviek na 

prístupnosť stanovené v tejto smernici sa 

už vzťahujú existujúce legislatívne akty 

Únie v oblasti dopravy. Tieto akty 

zahŕňajú nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1371/20071a, 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/20141b a 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/20111c; a 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 181/20111d, (EÚ) č. 

1177/20101e a (ES) č. 1107/20061f. S 

cieľom zabezpečiť súlad právnych 

predpisov a predvídateľnosť pre 

hospodárske subjekty, na ktoré sa 

vzťahujú uvedené akty, by sa plnenie 

požiadaviek na prístupnosť v smernici 

(EÚ) 2016/797 a v nariadení Komisie 

(EÚ) č. 1300/2014 malo považovať za 

plnenie príslušných požiadaviek 

vymedzených v tejto smernici. Keď však 

požiadavky na prístupnosť stanovené v 

smernici (EÚ) 2016/797 a v nariadení 

Komisie (EÚ) č. 1300/2014 nie sú pokryté, 

mala by sa uplatňovať táto smernica. 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 

2007 o právach a povinnostiach 

cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. 

EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14). 
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 1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 

2014 o technických špecifikáciách 

interoperability týkajúcich sa prístupnosti 

železničného systému Únie pre osoby so 

zdravotným postihnutím a osoby so 

zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 

5. mája 2011 o technickej špecifikácii 

interoperability týkajúcej sa subsystému 

„telematické aplikácie v osobnej doprave“ 

transeurópskeho železničného systému 

(Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1d Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 

2011 o právach cestujúcich v autobusovej 

a autokarovej doprave a o zmene 

a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 

(Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1). 

 1e Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 

2010 o právach cestujúcich v námornej a 

vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 

1). 

 1f Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o 

právach zdravotne postihnutých osôb a 

osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej 

doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Pozmeňujúci návrh  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

služby mobility a intermodálneho spojenia 

vrátane verejnej mestskej dopravy, ako sú 

metro, železnica, električka, trolejbus a 

autobus, pokiaľ ide o: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Pozmeňujúci návrh  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod i (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i) samoobslužné terminály, ktoré sa 

nachádzajú na území Únie, vrátane 

automatov na výdaj lístkov, platobných 

terminálov a odbavovacích zariadení; 

Or. en 

 

 


