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6.9.2017 A8-0188/232 

Изменение  232 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) В сектора на железопътния 

транспорт Директива (ЕС) 2016/797 

на Европейския парламент и на 

Съвета1a и Регламент (ЕС) 

№ 1300/2014 на Комисията (ТСОС 

„Лица с намалена подвижност“)1б, се 

отнасят изрично до изискванията за 

достъпност, посочени в член 9 от 

Конвенцията, и ги прилагат . 

Съответно достъпността за лица с 

увреждания и за лица с намалена 

подвижност в железопътния 

транспорт се урежда съгласно тези 

инструменти. За да се гарантира 

съгласуваност между Директива (ЕС) 

№ 2016/797 и Регламент (ЕС) 

№ 1300/2014 на Комисията, от една 

страна, и [Директива (EС) № 

XXXX/XXX на Европейския парламент 

и на Съвета]1в, от друга страна, при 

всяко бъдещо преразглеждане на 

ТСОС „Лица с намалена подвижност“ 

следва също така да се вземат под 

внимание и изискванията за 

достъпност, произтичащи от 

Европейския акт за достъпността. 

 ________________ 

 1aДиректива (ЕС) 2016/797 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 май 2016 г. относно 

оперативната съвместимост на 
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железопътната система в рамките 

на Европейския съюз (ОВ L 138, 

26.5.2016 г., стр. 44 – 101). 

 1бРегламент (ЕС) № 1300/2014 на 

Комисията от 18 ноември 2014 г. 

относно техническите спецификации 

за оперативна съвместимост, 

свързани с достъпността на 

железопътната система на Съюза за 

лица с увреждания и лица с намалена 

подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., 

стр. 110 – 178). 

 1вПредложение за Директива на 

Европейския парламент и на Съвета 

за сближаване на законовите, 

подзаконовите и административните 

разпоредби на държавите членки по 

отношение на изискванията за 

достъпност за продукти и услуги 

COM(2015) 0615. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Изменение  233 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Влизането на Конвенцията в 

действие като част от правната уредба 

на държавите членки предполага 

необходимостта от приемане на 

допълнителни национални разпоредби 

относно достъпността на продуктите и 

услугите, които без действия от страна 

на Съюза биха продължили да 

задълбочават различията между 

националните разпоредби. 

(13) Влизането на Конвенцията в 

действие като част от правната уредба 

на държавите членки предполага 

необходимостта от приемане на 

допълнителни национални разпоредби 

относно достъпността на продуктите и 

услугите, и относно архитектурната 

среда, свързана с предоставянето на 

стоки и услуги, които без действия от 

страна на Съюза биха продължили да 

задълбочават различията между 

националните разпоредби. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Изменение  234 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

Предложение за директива 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) Някои елементи на 

изискванията за достъпност, 

определени в настоящата директива, 

вече са обхванати от 

съществуващите законодателни 

актове на ЕС в областта на 

транспорта. Тези актове включват 

Регламент (ЕО) № 1371/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета1a 

и Регламенти (ЕС) № 1300/20141б и 

(ЕС) № 454/20111в на Комисията; и 

Регламенти (ЕС) № 181/20111г, (ЕС) № 

1177/20101д и (EC) № 1107/20061е на 

Европейския парламент и на Съвета. 

С оглед на осигуряването на 

регулаторна съгласуваност и 

предвидимост за стопанските 

субекти, попадащи в приложното 

поле на тези актове, изпълнението на 

изискванията за достъпност в 

Директива (ЕС) 2016/797 и Регламент 

(ЕС) № 1300/2014 на Комисията 

следва да се счита за изпълнение на 

съответните изисквания, определени 

в настоящата директива. Въпреки 

това, когато изискванията за 

достъпност, установени в Директива 

(ЕС) 2016/797 и Регламент (ЕС) 

№ 1300/2014 на Комисията, не са 

обхванати, следва да се прилага 
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настоящата директива. 

 1aРегламент (EО) № 1371/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2007 г. относно 

правата и задълженията на 

пътниците, използващи железопътен 

транспорт, ОВ L 315, 3.12.2007 г., 

стр. 14. 

 1бРегламент (ЕС) № 1300/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 18 ноември 2014 г. относно 

техническите спецификации за 

оперативна съвместимост, свързани с 

достъпността на железопътната 

система на Съюза за лица с 

увреждания и лица с намалена 

подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., 

стр. 110). 

 1вРегламент (ЕС) № 454/2011 на 

Комисията от 5 май 2011 г. относно 

техническата спецификация за 

оперативна съвместимост на 

подсистемата „Телематични 

приложения за пътнически услуги“ на 

трансевропейската железопътна 

система (ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 

11). 

 1г Регламент (ЕС) № 181/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. относно 

правата на пътниците в автобусния 

транспорт и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004, ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 1. 

 1дРегламент (ЕО) № 1177/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 24 ноември 2010 г. относно 

правата на пътниците, пътуващи по 

море или по вътрешни водни пътища, 

и за изменение на Регламент (ЕО) № 

2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 

1. 

 1еРегламент (ЕО) № 1107/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юли 2006 г. относно правата на 
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хората с увреждания и на хората с 

ограничена подвижност при 

пътувания с въздушен транспорт (ОВ 

L 204, 26.7.2006 г., стр. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Изменение  235 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници; 

в) услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници, мобилност и техните 

интермодални връзки, включително 

обществен градски транспорт, като 

например метро, железопътен 

транспорт, трамвайни, тролейбусни 

и автобусни системи, що се отнася 

до: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Изменение  236 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква в – подточка i (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 i) терминали на самообслужване, 

намиращи се на територията на 

Съюза, включително автомати за 

продажба на билети, платежни 

терминали и автомати за 

регистрация на пътници; 

Or. en 

 

 


