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Tarkistus  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

Ensisijaisuuden, ajan tai tiedon puutetta 

ei pidetä oikeutettuna perusteena 

kohtuuttomaan rasitukseen vetoamiselle. 

Or. en 
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Tarkistus  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

tuotteiden tai palveluiden 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija. 

5. Alustavan arvioinnin siitä, 

aiheutuuko tuotteiden tai palveluiden 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija. 

Or. en 
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Tarkistus  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

tarkoitettu arviointi. Mikroyritykset 

vapautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta, 

mutta niiden on asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen 

pyynnöstä kyettävä toimittamaan asiaa 

koskevat asiakirjat. 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

tarkoitettu arviointi. 

Markkinavalvontaviranomaisen on 

järjestelmällisesti tarkastettava arviointi, 

jotta poikkeus voidaan myöntää, paitsi jos 

talouden toimija on esittänyt 

riippumattoman kolmannen osapuolen 

laatiman arvioinnin. 

Or. en 
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Tarkistus  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Asianomaisten sidosryhmien, myös 

vammaisten henkilöiden ja heitä 

edustavien järjestöjen, ja 

markkinavalvontaviranomaisten välille on 

luotava jäsennelty vuoropuhelu, jonka 

avulla varmistetaan, että poikkeusten 

arviointia varten otetaan käyttöön 

asianmukaiset periaatteet, jotta voidaan 

varmistaa poikkeusten johdonmukaisuus. 

Or. en 

 


