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Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5832
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0162/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
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3A. Délégué interministériel aux normes – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151
– 61, Bd Vincent Auriol - 75703  PARIS Cedex 13
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  tél : 01 44 97 24 55

3B. Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, et de l'Energie
DGITM/DST/Bureau des politiques de déplacements
Arche de la Défense - Paroi Sud
92055 Paris La Défense
tél. : 01 40 81 17 14
fax : 01 40 81 16 40
benjamin.croze@developpement-durable.gouv.fr

4. 2013/0162/F - T40T

5. Výnos o podmienkach prístupnosti pozemných motorových vozidiel kategórií
M1 a N1 pre osoby so zníženou pohyblivosťou

6. Motorové vozidlá prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou

7. - 

8. Tento návrh výnosu stanovuje nové technické predpisy na sprístupnenie 
pozemných motorových vozidiel kategórií M1 (osobné vozidlo) a N1 pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou. Týka sa vozidiel do desať miest (vrátane vodiča) a 
uplatňuje sa na prvýkrát registrované nové vozidlá. Návrh súčasne berie do úvahy
európske ustanovenia uvedené v smernici 2007/46/ES a zahŕňa požiadavky na 
prístupnosť, ktoré táto smernica neustanovuje.

Platné technické požiadavky sú definované v článku 3 a menia sa v 
závislosti od kategórie vozidla (M1 alebo N1) a jeho použitia (verejné služby, 
neverejné služby alebo súkromné využitie).

Článok 4 stanovuje všeobecné prevádzkové predpisy a osobitné predpisy 
pre vozidlá zabezpečujúce verejnú osobnú dopravu.

Článok 5 definuje dátumy, kedy výnos vstúpi do platnosti: 
- po 1. januári 2014, s výnimkou ustanovení článku 3, ktoré sa vzťahujú 

na nové vozidlá prvýkrát registrované po 1. júli 2014.

9. Tento výnos vykonáva článok 45 zákona č. 2005-102 z 11. februára 2005 o 
rovnosti práv a šancí, účasti a občianskom postoji postihnutých osôb, 
kodifikovaný v článkoch L. 1112-1 až L. 1112-8 zákona o doprave: „služby 
hromadnej dopravy musia byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím alebo 
osoby so zníženou pohyblivosťou do 13. februára 2015“ a „akékoľvek vozidlá 
nadobudnuté pri obnove vozového parku alebo pri rozširovaní sietí sú prístupné 
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pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou“. 
Znamená to, že nové vozidlá zaradené do verejných služieb budú musieť byť 
prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Výnos navyše umožňuje zlepšenie 
bezpečnosti cestujúcich na invalidnom vozíku.

10. Neexistuje žiadny referenčný text

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. -

16. Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu

NIE – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

Catherine Day
Secrétaire général
Commission européenne

Point de contact Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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