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6.9.2017 A8-0188/232 

Tarkistus  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Rautatieliikenteen alalla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä (EU) 2016/7971 a ja 

komission asetuksessa (EU) N:o 

1300/2014 (liikkumisesteisiä henkilöitä 

koskeva YTE)1 b viitataan nimenomaisesti 

yleissopimuksen 9 artiklassa 

vahvistettuihin esteettömyysvaatimuksiin 

ja pannaan ne täytäntöön. Näin ollen 

vammaisten ja liikkumisesteisten 

henkilöiden esteettömyydestä 

rautatieliikenteen alalla säädetään 

kyseisissä säädöksissä. 

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 

yhtäältä direktiivin (EU) 2016/797 ja 

komission asetuksen (EU) N:o 1300/2014 

ja toisaalta [Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) XXXX/XXX ]1 

c välillä liikkumisesteisiä henkilöitä 

koskevan YTE:n mahdollisessa tulevassa 

tarkistuksessa olisi otettava huomioon 

myös esteettömyyttä koskevasta 

eurooppalaisesta säädöksestä seuraavat 

esteettömyysvaatimukset. 

 ________________ 

 la Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/797, annettu 11 

päivänä toukokuuta 2016, 

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

Euroopan unionissa (EUVL L 138, 
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26.5.2016, s. 44–101). 

 lb Komission asetus (EU) N:o 1300/2014, 

annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, 

vammaisten ja liikkumisesteisten 

henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan 

unionin rautatiejärjestelmään koskevista 

yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä 

(EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110–178). 

 1c Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyysvaatimuksia 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten 

lähentämisestä (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Tarkistus  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 

välillä.  

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen sekä tavaroiden ja palvelujen 

tarjoamiseen liittyvän rakennetun 

ympäristön esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 

välillä. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Tarkistus  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Jotkin tässä direktiivissä 

vahvistettujen esteettömyysvaatimusten 

osat kuuluvat jo liikenteen alalla 

voimassa olevien unionin säädösten 

soveltamisalaan. Näitä säädöksiä ovat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1371/20071 a sekä 

komission asetukset (EU) 

N:o 1300/20141 b ja (EU) N:o 454/20111 c 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukset (EU) N:o 181/20111 d, (EU) N:o 

1177/20101 e ja (EY) N:o 1107/20061 f. 

Sääntelyn johdonmukaisuuden ja 

ennakoitavuuden varmistamiseksi niiden 

talouden toimijoiden osalta, joita 

asetuksen koskevat, 

esteettömyysvaatimusten täyttymisen 

direktiivissä (EU) 2016/797 ja komission 

asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 olisi 

katsottava merkitsevän tässä direktiivissä 

määritettyjen vaatimusten täyttymistä. 

Mikäli kuitenkin direktiivissä (EU) 

2016/797 ja komission asetuksessa (EU) 

N:o 1300/2014 säädetyt 

esteettömyysvaatimukset eivät täyty, olisi 

sovellettava tätä direktiiviä. 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 

päivänä lokakuuta 2007, 
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rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 

315, 3.12.2007, s. 14). 

 1b Komission asetus (EU) N:o 1300/2014, 

annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, 

vammaisten ja liikkumisesteisten 

henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan 

unionin rautatiejärjestelmään koskevista 

yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä 

(EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110). 

 1c Komission asetus (EU) N:o 454/2011, 

annettu 5 päivänä toukokuuta 2011, 

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän 

osajärjestelmää ”henkilöliikenteen 

telemaattiset sovellukset” koskevasta 

yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 

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

 1d Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, matkustajien 

oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä 

asetuksen (EY) N:o 2006/2004 

muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 

1). 

 1e Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, matkustajien 

oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä 

sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 

muuttamisesta (EUVL L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

 1f Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 

päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja 

liikuntarajoitteisten henkilöiden 

oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 

204, 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Tarkistus  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikenne- ja 

liikkuvuuspalvelut ja intermodaalisten 

yhteyksien palvelut, jotka liittyvät niihin, 

mukaan luettuna julkinen 

kaupunkiliikenne, kuten metro-, rautatie-, 

raitiovaunu-, johdinauto- ja linja-

autoliikenne, seuraavien osalta: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Tarkistus  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i) unionin alueella sijaitsevat 

itsepalvelupäätteet, mukaan luettuina 

matkalippuautomaatit, maksupäätteet ja 

lähtöselvitysautomaatit; 

Or. en 

 

 


