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6.9.2017 A8-0188/232 

Ändringsförslag  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) När det gäller järnvägssektorn 

innehåller Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2016/7971a kommissionens 

förordning (EU) nr 1300/2014 (tekniska 

specifikationer för driftskompatibilitet för 

personer med nedsatt rörlighet)1b 

uttryckliga hänvisningar till, och 

genomför, de tillgänglighetskrav som 

anges i artikel 9 i konventionen. Detta 

innebär att tillgängligheten inom 

järnvägssektorn för personer med 

funktionshinder och personer med nedsatt 

rörlighet regleras i dessa rättsakter. För 

att säkerställa konsekvens mellan direktiv 

(EU) 2016/797 och kommissionens 

förordning (EU) nr 1300/2014, å ena 

sidan, och [Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) nr XXXX/XXX]1c å 

andra sidan, bör man vid varje kommande 

översyn av de tekniska specifikationerna 

för driftskompatibilitet för personer med 

nedsatt rörlighet ta hänsyn till de 

tillgänglighetskrav som följer av den 

europeiska rättsakten om tillgänglighet. 

 ________________ 

 laEuropaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 

driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet inom Europeiska 

unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44). 
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 lb Kommissionens förordning (EU) nr 

1300/2014 av den 18 november 2014 om 

tekniska specifikationer för 

driftskompatibilitet avseende 

tillgängligheten till Europeiska unionens 

järnvägssystem för personer med 

funktionsnedsättningar och personer med 

nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, 

s. 110). 

 1c Förslag till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra 

författningar vad gäller 

tillgänglighetskrav för produkter och 

tjänster (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Ändringsförslag  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) När konventionen träder i kraft i 

medlemsstaternas nationella rättsordning 

innebär det att kompletterande nationella 

bestämmelser om tillgänglighet för 

produkter och tjänster måste antas, vilket 

utan unionens åtgärder skulle öka 

skillnaderna ytterligare mellan de 

nationella bestämmelserna. 

(13) När konventionen träder i kraft i 

medlemsstaternas nationella rättsordning 

innebär det att kompletterande nationella 

bestämmelser om tillgänglighet för 

produkter och tjänster och den bebyggda 

miljön när det gäller tillhandahållande av 

varor och tjänster måste antas, vilket utan 

unionens åtgärder skulle öka skillnaderna 

ytterligare mellan de nationella 

bestämmelserna. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Ändringsförslag  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 22a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) Vissa aspekter av de 

tillgänglighetskrav som fastställs i detta 

direktiv omfattas redan av befintliga 

unionsrättsakter på transportområdet. 

Dessa rättsakter är bland annat 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/20071a, 

kommissionens förordningar (EU) nr 

1300/20141b och (EU) nr 454/20111c, samt 

Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EU) nr 181/20111d, (EU) nr 

1177/20101e och (EG) nr 1107/20061f . För 

att säkerställa en konsekvent lagstiftning 

och förutsägbarhet för de ekonomiska 

aktörer som omfattas av dessa lagar, bör 

de relevanta kraven i direktiv (EU) 

2016/797 och kommissionens 

förordning (EU) nr 1300/2014 anses 

uppfylla de relevanta krav som fastställs i 

detta direktiv. Om tillgänglighetskraven i 

direktiv (EU) 2016/707 och 

kommissionens förordning (EU) nr 

1300/2014 inte täcks ska detta direktiv 

tillämpas. 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 

oktober 2007 om rättigheter och 

skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 

3.12.2007, s. 14). 
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 1b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 

november 2014 om tekniska 

specifikationer för driftskompatibilitet 

avseende tillgängligheten till Europeiska 

unionens järnvägssystem för personer 

med funktionsnedsättningar och personer 

med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Kommissionens förordning (EU) nr 

454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk 

specifikation för driftskompatibilitet 

avseende delsystemet 

”Telematikapplikationer för persontrafik” 

i det transeuropeiska järnvägssystemet 

(EUT L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1d Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 

februari 2011 om passagerares rättigheter 

vid busstransport och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

 1e Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 

november 2010 om passagerares 

rättigheter vid resor till sjöss och på inre 

vattenvägar och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 

334, 17.12.2010, s. 1). 

 1f Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 

juli 2006 om rättigheter i samband med 

flygresor för personer med 

funktionshinder och personer med nedsatt 

rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Ändringsförslag  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 

buss, på järnväg och på vatten. 

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 

buss, på järnväg och på vatten, samt de 

tjänster för rörlighet och för intermodala 

anslutningar som erbjuds i samband med 

dem, inklusive kollektivtrafik i städer, 

såsom nätverk för tunnelbana, tåg, spårväg, 

trådbuss och buss, när det gäller 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Ändringsförslag  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – led c – led i (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 i) självbetjäningsterminaler på 

unionens territorium, inbegripet 

biljettförsäljningsautomater, 

betalterminaler och 

incheckningsautomater. 

Or. en 

 

 


