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6.9.2017 A8-0188/232 

Grozījums Nr.  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Dzelzceļa transporta nozarē 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/7971a un Komisijas 

Regula (ES) Nr. 1300/20141b skaidri 

attiecas uz Konvencijas 9. pantā 

izklāstītajām pieejamības prasībām un 

nosaka to īstenošanu. Tādējādi šie tiesību 

akti dzelzceļa transporta nozarē 

reglamentē pieejamību personām ar 

invaliditāti un personām ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām. Lai nodrošinātu 

saskaņotību starp Direktīvu 

(ES) 2016/797 un Komisijas Regulu (ES) 

Nr. 1300/2014, no vienas puses, un 

[Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu (ES) Nr. XXXX/XXX]1c, no 

otras puses, jebkādā turpmākajā 

PRM TSI pārskatīšanā būtu jāņem vērā 

arī tās pieejamības prasības, kas izriet no 

Eiropas Pieejamības akta. 

 ________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 11. maija Direktīva 

(ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas 

savstarpēju izmantojamību Eiropas 

Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44.–

101. lpp.). 

 1b Komisijas 2014. gada 18. novembra 

Regula (ES) Nr. 1300/2014 par 

savstarpējas izmantojamības tehniskajām 
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specifikācijām attiecībā uz Savienības 

dzelzceļa sistēmas pieejamību personām 

ar invaliditāti un personām ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām (OV 

L 356, 12.12.2014., 110.–178. lpp.). 

 1c Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai par dalībvalstu 

normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz produktu un 

pakalpojumu pieejamības prasībām 

(COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Grozījums Nr.  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Sakarā ar konvencijas stāšanos 

spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs 

nepieciešamība pieņemt papildu valsts 

noteikumus par produktu un pakalpojumu 

pieejamību, kas savukārt, ja nebūs 

Savienības līmeņa rīcības, vēl vairāk 

palielinātu atšķirības valstu noteikumu 

starpā. 

(13) Sakarā ar konvencijas stāšanos 

spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs 

nepieciešamība pieņemt papildu valsts 

noteikumus par produktu, pakalpojumu un 

ar produktu un pakalpojumu sniegšanu 

saistītās būvētās vides pieejamību, kas 

savukārt, ja nebūs Savienības līmeņa 

rīcības, vēl vairāk palielinātu atšķirības 

valstu noteikumu starpā. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Grozījums Nr.  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Uz dažiem šajā direktīvā noteikto 

pieejamības prasību elementiem jau 

attiecas spēkā esošie Savienības tiesību 

akti transporta jomā. Šie tiesību akti ietver 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1371/20071a, Komisijas Regulas 

(ES) Nr. 1300/20141b un (ES) 

Nr. 454/20111c un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr. 181/20111d, 

(ES) Nr. 1177/20101e un (EK) 

Nr. 1107/20061f. Lai uzņēmējiem, uz 

kuriem attiecas minētie akti, nodrošinātu 

regulējuma konsekvenci un 

prognozējamību, Direktīvā (ES) 2016/797 

un Komisijas Regulā (ES) Nr. 1300/2014 

noteikto pieejamības prasību izpilde būtu 

jāuzskata par attiecīgo šajā direktīvā 

noteikto prasību izpildi. Tomēr, ja 

Direktīvā (ES) 2016/797 un Komisijas 

Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktās 

pieejamības prasības nav paredzētas, būtu 

jāpiemēro šī direktīva. 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru 

tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 

3.12.2007., 14. lpp.). 

 1b Komisijas 2014. gada 18. novembra 

Regula (ES) Nr. 1300/2014 par 
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savstarpējas izmantojamības tehniskajām 

specifikācijām attiecībā uz Savienības 

dzelzceļa sistēmas pieejamību personām 

ar invaliditāti un personām ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām 

(OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp.). 

 1c Komisijas 2011. gada 5. maija Regula 

(ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas 

izmantojamības tehnisko specifikāciju 

attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas 

pasažieru pārvadājumu telemātikas 

lietojumprogrammu apakšsistēmu 

(OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.). 

 1d Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru 

tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) 

Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 

1. lpp.). 

 1e Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 24. novembra Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, 

ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, 

un ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 2006/2004 (OV L 334, 17.12.2010., 

1. lpp.). 

 1f Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 5. jūlija Regula (EK) 

Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām 

tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu 

(OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.). 

Or. en 



 

AM\1133708LV.docx  PE605.628v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2017 A8-0188/235 

Grozījums Nr.  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 

pasažieru transporta pakalpojumiem; 

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 

pasažieru transporta pakalpojumiem, 

mobilitātes un intermodālo savienojumu 

pakalpojumiem, tostarp tādiem pilsētu 

sabiedriskā transporta pakalpojumiem kā 

metro, dzelzceļš, tramvaju, trolejbusu un 

autobusu satiksme, saistībā ar šādiem 

elementiem: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Grozījums Nr.  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (i) pašapkalpošanās termināliem, kas 

atrodas Savienības teritorijā, tostarp 

biļešu automātiem, maksājumu 

termināliem un reģistrācijas automātiem; 

Or. en 

 

 


