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Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 

δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 

των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 

είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. 

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 

δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 

των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 

είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Η έλλειψη 

προτεραιότητας, χρόνου ή γνώσεων, δεν 

θεωρούνται ως θεμιτοί λόγοι για την 

επίκληση δυσανάλογης επιβάρυνσης. 
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Τροπολογία  274 
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Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 

αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 

θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη 

επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό 

φορέα. 

5. Η αρχική εκτίμηση του εάν η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή 

υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή 

ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από 

τον οικονομικό φορέα. 

Or. en 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 

χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 

προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 

συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 

υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 

εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 

στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 

κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 

ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 

από την εν λόγω υποχρέωση 

κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε 

θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα 

κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή 

εποπτείας της αγοράς. 

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 

χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 

προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 

συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 

υπηρεσία, ενημερώνουν την αρχή 

εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 

στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 

κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 

ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η 

αρχή εποπτείας της αγοράς επαληθεύει 

συστηματικά την εκτίμηση ώστε να 

χορηγηθεί μια τέτοια εξαίρεση, εκτός εάν 

ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλει 

ανεξάρτητη εκτίμηση τρίτου. 
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Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Θεσπίζεται δομημένος διάλογος 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρίες και των οργανώσεων που τα 

εκπροσωπούν, καθώς και των αρχών 

εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί οι 

κατάλληλες αρχές για την αξιολόγηση 

των εξαιρέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η 

συνεκτικότητά τους. 

Or. en 

 


