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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2017 A8-0188/232 

Módosítás  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A vasúti közlekedési ágazatban az 

(EU) 2016/797 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1a és az 1300/2014/EU 

bizottsági rendelet1b kifejezetten 

hivatkozik az egyezmény 9. cikkében 

meghatározott akadálymentesítési 

követelményekre, és végrehajtják azokat. 

Ennek megfelelően a vasúti közlekedési 

ágazatban a fogyatékossággal élő és 

csökkent mozgásképességű személyek 

számára biztosított akadálymentességet 

ezen eszközök szabályozzák. Az egyrészt az 

(EU) 2016/797 irányelv és az 

1300/2014/EU bizottsági rendelet, 

másrészt az [(EU) XXXX/XX európai 

parlamenti és tanácsi irányelv]1c közötti 

összhang biztosítása érdekében a csökkent 

mozgásképességű személyekre vonatkozó 

átjárhatósági műszaki előírások jövőbeli 

felülvizsgálata során figyelembe kell 

venni az európai akadálymentesítési 

intézkedéscsomagból eredő 

akadálymentesítési követelményeket is. 

 ________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/797 irányelve (2016. május 

11.) a vasúti rendszer Európai Unión 

belüli kölcsönös átjárhatóságáról 

(HL L 138., 2016.5.26., 44–101. o.). 
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 1b A Bizottság 1300/2014/EU rendelete 

(2014. november 18.) az uniós vasúti 

rendszernek a fogyatékossággal élő és a 

csökkent mozgásképességű személyek 

általi hozzáférhetőségével kapcsolatos 

átjárhatósági műszaki előírásokról 

(HL L 356., 2014.12.12., 110–178. o.). 

 1c Az Európai Parlament és a Tanács 

irányelvére irányuló javaslat a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés követelményeire vonatkozó 

tagállami törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

(COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Módosítás  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 

tagállamok jogrendjében a termékek és 

szolgáltatások hozzáférhetőségével 

kapcsolatban további nemzeti jogszabályok 

elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós 

fellépés hiányában tovább növelnék a 

nemzeti rendelkezések közötti 

különbségeket. 

(13) Az egyezmény hatálybalépésével a 

tagállamok jogrendjében a termékek és 

szolgáltatások, valamint az áruk és 

szolgáltatások értékesítésével összefüggő 

épített környezet akadálymentességével 
kapcsolatban további nemzeti jogszabályok 

elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós 

fellépés hiányában tovább növelnék a 

nemzeti rendelkezések közötti 

különbségeket. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Módosítás  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Az ezen irányelvben szereplő 

akadálymentesítési követelmények 

bizonyos elemeire már kiterjednek a 

közlekedés területén elfogadott uniós jogi 

aktusok. Ezek közé tartozik az 

1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1a , az 1300/2014/EU1b és 

a 454/2011/EU bizottsági rendelet1c; 

valamint a 181/2011/EU1d, az 

1177/2010/EU1e és az 1107/2006/EK1f 

európai parlamenti és tanácsi rendelet. A 

szabályozás összhangja és az érintett 

gazdasági szereplők számára nyújtott 

kiszámíthatóság biztosítása érdekében az 

(EU) 2016/797 irányelvben és az 

1300/2014/EU bizottsági rendeletben az 

akadálymentességgel kapcsolatban előírt 

követelmények teljesítését az ebben az 

irányelvben meghatározott vonatkozó 

követelmények teljesítésének kell 

tekinteni. Amennyiben azonban az (EU) 

2016/797 irányelv és az 1300/2014/EU 

bizottsági rendelet nem terjed ki az 

akadálymentesítési követelményekre, ezt 

az irányelvet kell alkalmazni. 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

1371/2007/EK rendelete (2007. október 

23.) a vasúti személyszállítást igénybe 

vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 
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(HL L 315., 2007.12.3., 14. o.). 

 1bA Bizottság 1300/2014/EU rendelete 

(2014. november 18.) az uniós vasúti 

rendszernek a fogyatékossággal élő és a 

csökkent mozgásképességű személyek 

általi hozzáférhetőségével kapcsolatos 

átjárhatósági műszaki előírásokról 

(HL L 356., 2014.12.12., 110. o.). 

 1cA Bizottság 454/2011/EU rendelete 

(2011. május 5.) a transzeurópai vasúti 

rendszer személyszállítási szolgáltatások 

telematikai alkalmazásai alrendszerére 

vonatkozó átjárhatósági műszaki 

előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 11. o.). 

 1dAz Európai Parlament és a Tanács 

181/2011/EU rendelete (2011. február 

16.) az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet 

módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. 

o.). 

 1eAz Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

L 334., 2010.12.17., 1. o.). 

 1f Az Európai Parlament és a Tanács 

1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a 

légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 

illetve csökkent mozgásképességű 

személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 

1. o.). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Módosítás  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatás; 

c) légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatások, mobilitási 

és az ezekkel kapcsolatos intermodális 

összeköttetési szolgáltatások, beleértve a 

városi tömegközlekedést, úgymint metró, 

vonat, villamos, trolibusz és busz, az 

alábbiak tekintetében: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Módosítás  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. önkiszolgáló terminálok az Unió 

területén, többek között jegykiadó 

automaták, fizetési terminálok és 

önkiszolgáló utasfelvételi automaták; 

Or. en 

 

 


