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7.9.2017 A8-0188/273 

Grozījums Nr.  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 

to kompensē ar finansējumu (publisko vai 

privāto) no citiem avotiem, kas nav 

uzņēmēju pašu finansējums. 

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 

to kompensē ar finansējumu (publisko vai 

privāto) no citiem avotiem, kas nav 

uzņēmēju pašu finansējums. Prioritāšu, 

laika vai zināšanu trūkumu neuzskata par 

likumīgu iemeslu, lai apgalvotu, ka ir 

nesamērīgs slogs. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/274 

Grozījums Nr.  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai 

pakalpojumu atbilstība pieejamības 

prasībām rada būtiskas izmaiņas vai 

nesamērīgu slogu. 

5. Uzņēmējs veic sākotnēju 

novērtējumu, vai produktu vai 

pakalpojumu atbilstība pieejamības 

prasībām rada būtiskas izmaiņas vai 

nesamērīgu slogu. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/275 

Grozījums Nr.  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 

produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 

izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 

par to paziņo attiecīgajai tirgus 

uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā 

produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai 

darīts pieejams. Paziņojumā ietver 

3. punktā minēto novērtējumu. 

Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs 

paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās 

tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma 

tiem jāspēj iesniegt attiecīgos 

dokumentus. 

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 

produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 

izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 

par to paziņo tirgus uzraudzības iestādei 

tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 

pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 

pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 

minēto novērtējumu. Tirgus uzraudzības 

iestāde sistemātiski pārbauda šāda 

piešķiramā atbrīvojuma novērtējumu, ja 

vien uzņēmējs nav nodrošinājis 

neatkarīgas trešās personas novērtējumu. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/276 

Grozījums Nr.  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Izveido attiecīgo ieinteresēto 

personu, ieskaitot personas ar invaliditāti 

un viņu pārstāvības organizācijas, un 

tirgus uzraudzības iestāžu strukturētu 

dialogu, lai nodrošinātu, ka tiek paredzēti 

atbilstīgi atbrīvojumu novērtēšanas 

principi nolūkā garantēt to saskaņotību. 

Or. en 

 

 


