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Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Тежестта не се счита за 

прекомерна, когато е компенсирана чрез 

финансиране от източници, различни от 

собствени средства на стопанския 

субект, независимо дали публични или 

частни. 

4. Тежестта не се счита за 

прекомерна, когато е компенсирана чрез 

финансиране от източници, различни от 

собствени средства на стопанския 

субект, независимо дали публични или 

частни. Липсата на приоритет, време 

или знания не се считат за 

основателни причини да се твърди, че 

тежестта е прекомерна. 

Or. en 
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Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 
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Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Оценката доколко 

съответствието с изискванията за 

достъпност по отношение на продукти 

или услуги води до основно изменение 

или прекомерна тежест се извършва от 

стопанския субект. 

5. Първоначалната оценка 

доколко съответствието с изискванията 

за достъпност по отношение на 

продукти или услуги води до основно 

изменение или прекомерна тежест се 

извършва от стопанския субект. 

Or. en 
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Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Когато стопанските субекти са 

използвали изключението, превидено в 

параграфи 1—5, за конкретен продукт 

или услуга, те уведомяват съответния 

орган за надзор на пазара на държавата 

членка, на чийто пазар се пуска или 

предоставя продуктът или услугата. 

Уведомленията включват оценката, 

посочена в параграф 3. 

Микропредприятията са освободени 

от това изискване за уведомяване, но 

трябва да могат да представят при 

поискване съответната 

документация от съответния орган 

за надзор на пазара. 

6. Когато стопанските субекти са 

използвали изключението, предвидено в 

параграфи 1 – 5, за конкретен продукт 

или услуга, те уведомяват органа за 

надзор на пазара на държавата членка, 

на чийто пазар се пуска или предоставя 

продуктът или услугата. Уведомленията 

включват оценката, посочена в параграф 

3. Органът за надзор на пазара 

проверява систематично оценката на 

предвижданото изключение, освен ако 

стопанският субект не е представил 

оценка от независимо трето лице. 

Or. en 
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Предложение за директива 

Член 12 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а. Следва да се установи 

структуриран диалог между 

съответните заинтересовани 

страни, включително между лицата 

с увреждания и техните 

представителни организации и 

органите за надзор на пазара, за да се 

гарантира, че са установени 

подходящи принципи за оценка на 

изключенията с оглед на тяхното 

съгласуване. 

Or. en 

 


