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Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. 

4. Byrden anses ikke for at være 

uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for 

den ved hjælp af finansiering fra andre 

offentlige eller private kilder end egne 

kilder. Manglende prioritering, tid eller 

viden anses ikke for at være gyldige 

årsager til at påberåbe sig en 

uforholdsmæssig stor byrde. 

Or. en 
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Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 
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Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Vurderingen af, om overholdelse af 

tilgængelighedskravene i forbindelse med 

varer eller tjenesteydelser medfører en 

grundlæggende ændring eller en 

uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende. 

5. Den indledende vurdering af, om 

overholdelse af tilgængelighedskravene i 

forbindelse med varer eller tjenesteydelser 

medfører en grundlæggende ændring eller 

en uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af 

den erhvervsdrivende. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Mikrovirksomheder er fritaget for dette 

underretningskrav, men skal være i stand 

til at forelægge den relevante 

dokumentation efter anmodning fra en 

relevant markedsovervågningsmyndighed. 

6. Hvis den erhvervsdrivende har 

anvendt den i stk. 1-5 omhandlede 

undtagelse for et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse, skal han underrette 

de relevante 

markedsovervågningsmyndighederne i den 

medlemsstat, på hvis marked produktet 

eller tjenesteydelsen bringes i omsætning 

eller gøres tilgængelig. Underretning skal 

omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. 

Markedsovervågningsmyndigheden 

kontrollerer systematisk vurderingen, før 

en sådan undtagelse kan bevilges, 

medmindre den erhvervsdrivende har 

leveret en vurdering fra en uafhængig 

tredjemand. 

Or. en 
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Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 
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Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Der etableres en struktureret 

dialog mellem relevante interesserede 

parter, herunder personer med handicap 

og de organisationer, der repræsenterer 

dem, samt 

markedsovervågningsmyndighederne, 

med henblik på at sikre, at der fastsættes 

passende principper for vurderingen af 

undtagelserne for at sikre sammenhæng 

mellem disse. 

Or. en 

 


