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7.9.2017 A8-0188/273 

Pozměňovací návrh  273 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Malin Björk, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Má se za to, že zátěž není 

nepřiměřená, je-li kompenzována 

financováním z jiných než vlastních zdrojů 

hospodářských subjektů, ať již veřejných, 

nebo soukromých. 

4. Má se za to, že zátěž není 

nepřiměřená, je-li kompenzována 

financováním z jiných než vlastních zdrojů 

hospodářských subjektů, ať již veřejných, 

nebo soukromých. Nedostatečná priorita 

či nedostatek času či znalostí se 

nepovažují za oprávněné důvody pro 

tvrzení, že se jedná o nepřiměřenou zátěž. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/274 

Pozměňovací návrh  274 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Posouzení, zda soulad s požadavky 

na přístupnost pro výrobky nebo služby 

způsobuje zásadní změny nebo 

nepřiměřenou zátěž, musí provést 

hospodářský subjekt. 

5. Počáteční posouzení, zda soulad 

s požadavky na přístupnost pro výrobky 

nebo služby způsobuje zásadní změny nebo 

nepřiměřenou zátěž, musí provést 

hospodářský subjekt. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/275 

Pozměňovací návrh  275 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud hospodářské subjekty 

použily pro konkrétní výrobek nebo službu 

výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 

oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 

trhem členského státu, na jehož trh se 

výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 

Oznámení zahrnuje posouzení uvedené 

v odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 

požadavku učinit oznámení osvobozeny, 

musí však být schopny příslušnou 

dokumentaci dodat na žádost příslušného 

orgánu dozoru nad trhem. 

6. Pokud hospodářské subjekty 

použily pro konkrétní výrobek nebo službu 

výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 

oznámí to orgánu dozoru nad trhem 

členského státu, na jehož trh se výrobek 

nebo služba uvádí nebo dodává. Oznámení 

zahrnuje posouzení uvedené v odstavci 3. 

Pokud hospodářský subjekt nepředloží 

nezávislé posouzení třetí strany, orgán 

dozoru nad trhem posouzení pro účely 

udělení výjimky systematicky ověří. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/276 

Pozměňovací návrh  276 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Zavede se strukturovaný dialog 

mezi příslušnými zúčastněnými stranami, 

včetně osob se zdravotním postižením 

a jejich zastupitelských organizací 

a orgánů dozoru nad trhem, aby se 

zajistilo, že budou stanoveny přiměřené 

zásady pro posuzování výjimek a že budou 

konzistentní. 

Or. en 

 

 


