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6.9.2017 A8-0188/232 

Predlog spremembe  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) V sektorju železniškega prometa se 

Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a in Uredba 

Komisije (EU) št. 1300/2014 (TSI PRM)1b 

izrecno sklicujeta na zahteve glede 

dostopnosti, ki so določene v členu 9 

Konvencije, in jih izvajata. Skladno s tem 

je dostopnost za invalide in osebe z 

omejeno mobilnostjo v sektorju 

železniškega prometa urejena s temi 

instrumenti. Da bi zagotovili 

skladnost Direktive (EU) 2016/797 z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1300/2014 na 

eni strani ter z [Direktivo (EU) 

št. XXXX/XXX Evropskega parlamenta in 

Sveta]1c na drugi strani, bi bilo treba pri 

vseh prihodnjih revizijah tehničnih 

specifikacij za interoperabilnost za 

funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) 

upoštevati tudi zahteve glede dostopnosti, 

ki izhajajo iz evropskega akta o 

dostopnosti. 

 ________________ 

 la Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 

interoperabilnosti železniškega sistema v 

Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, 

str. 44–101). 

 1b Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z 

dne 18. novembra 2014 o tehničnih 

specifikacijah za interoperabilnost v zvezi 
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z dostopnostjo železniškega sistema Unije 

za invalide in funkcionalno ovirane osebe 

(UL L 356, 12.12.2014, str. 110–178). 

 1c Predlog direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o približevanju 

zakonov in drugih predpisov držav članic 

v zvezi z zahtevami glede dostopnosti 

proizvodov in storitev (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Predlog spremembe  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev, med katerimi bi v odsotnosti 

ukrepanja na ravni Unije prihajalo do 

čedalje večjih neskladij. 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev ter o grajenem okolju, povezanem 

z zagotavljanjem blaga in storitev, pri 

katerih bi brez ukrepanja na ravni Unije 

prihajalo do čedalje večjih neskladij. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.9.2017 A8-0188/234 

Predlog spremembe  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) Nekateri elementi zahtev glede 

dostopnosti iz te direktive so že zajeti v 

obstoječih zakonodajnih aktih Unije s 

področja prevoza. Mednje sodijo Uredba 

(ES) št. 1371/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a ter uredbi Komisije 

(EU) št. 1300/20141b in (EU) 

št. 454/20111c, pa tudi uredbe 

(EU) št. 181/20111d, (EU) št. 1177/20101e 

in (ES) št. 1107/20061f Evropskega 

parlamenta in Sveta. Da bi zagotovili 

regulativno skladnost in predvidljivost za 

gospodarske subjekte, za katere se 

uporabljajo ti akti, bi moralo veljati, da če 

so izpolnjene zahteve glede dostopnosti iz 

Direktive (EU) 2016/797 in Uredbe 

Komisije (EU) št. 1300/2014, so izpolnjene 

tudi ustrezne zahteve, opredeljene v tej 

direktivi. Kadar pa zahteve glede 

dostopnosti iz Direktive (EU) 2016/797 in 

Uredbe Komisije (EU) št. 1300/2014 niso 

zajete, bi se morala uporabljati ta 

direktiva. 

 1a Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta z 

dne 23. oktobra 2007 o pravicah in 

obveznostih potnikov v železniškem 

prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14). 

 1b Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z 

dne 18. novembra 2014 o tehničnih 
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specifikacijah za interoperabilnost v zvezi 

z dostopnostjo železniškega sistema Unije 

za invalide in funkcionalno ovirane osebe 

(UL L 356, 12.12.2014, str. 110). 

 1c Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z 

dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji 

za interoperabilnost v zvezi s podsistemom 

„telematske aplikacije za potniški promet“ 

vseevropskega železniškega sistema 

(UL L 123, 12.5.2011, str. 11). 

 1d Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z 

dne 16. februarja 2011 o pravicah 

potnikov v avtobusnem prevozu in 

spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 1). 

 1e Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

24. novembra 2010 o pravicah potnikov 

med potovanjem po morju in celinskih 

plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) 

št. 2006/2004 (UL L 334, 17.12.2010, 

str. 1). 

 1f Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

pravicah invalidnih oseb in oseb z 

omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu 

(UL L 204, 26.7.2006, str. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Predlog spremembe  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, storitve 

mobilnosti ter z njimi povezane storitve 

intermodalnih povezav, vključno z javnim 

mestnim prometom, kot so podzemna 

železnica, vlaki, tramvaji, trolejbusi in 

avtobusi, v povezavi s: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Predlog spremembe  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) samopostrežnimi terminali na 

ozemlju Unije, vključno s prodajnimi 

avtomati za vozovnice/vstopnice, 

plačilnimi terminali in avtomati za 

prijavo; 

Or. en 

 

 


