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7.9.2017 A8-0188/273 

Amendement  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. 

4. De last wordt niet als onevenredig 

beschouwd als deze wordt gecompenseerd 

door financiering uit andere bronnen dan 

de eigen middelen van de marktdeelnemer, 

ongeacht of dit publieke of particuliere 

financiering betreft. Gebrek aan prioriteit, 

tijd of kennis wordt niet als een legitieme 

reden beschouwd om aan te voeren dat er 

sprake is van onevenredige last. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/274 

Amendement  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De beoordeling van de mate waarin 

naleving van de toegankelijkheidseisen 

voor producten of diensten een 

fundamentele wijziging of onevenredige 

last tot gevolg heeft, wordt uitgevoerd door 

de marktdeelnemer. 

5. De initiële beoordeling van de mate 

waarin naleving van de 

toegankelijkheidseisen voor producten of 

diensten een fundamentele wijziging of 

onevenredige last tot gevolg heeft, wordt 

uitgevoerd door de marktdeelnemer. 

Or. en 



 

AM\1133716NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.9.2017 A8-0188/275 

Amendement  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de relevante 

markttoezichtautoriteit van de lidstaat waar 

het product of de dienst op de markt wordt 

aangeboden of in de handel wordt gebracht 

daarvan in kennis. Hierbij verstrekken zij 

eveneens de in lid 3 bedoelde beoordeling. 

Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van 

deze verplichting tot kennisgeving, maar 

zij moeten in staat zijn de relevante 

documentatie op verzoek van een 

relevante markttoezichtautoriteit te 

verstrekken. 

6. Als de marktdeelnemers voor een 

specifiek product of een specifieke dienst 

gebruik hebben gemaakt van de in de leden 

1 tot en met 5 voorziene uitzondering, 

stellen zij de markttoezichtautoriteit van de 

lidstaat waar het product of de dienst op de 

markt wordt aangeboden of in de handel 

wordt gebracht daarvan in kennis. Hierbij 

verstrekken zij eveneens de in lid 3 

bedoelde beoordeling. Met het oog op de 

verlening van een dergelijke vrijstelling 

controleert de markttoezichtautoriteit 

stelselmatig dergelijke beoordelingen, 

tenzij de marktdeelnemer een beoordeling 

door een onafhankelijke derde partij heeft 

verstrekt. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/276 

Amendement  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Er wordt een gestructureerde 

dialoog tot stand gebracht tussen alle 

betrokken partijen, waaronder personen 

met een handicap en hun 

belangenorganisaties, en de 

markttoezichtautoriteiten, om te 

waarborgen dat er passende beginselen 

worden vastgesteld voor de beoordeling 

van de vrijstellingen teneinde ervoor te 

zorgen dat die coherent zijn. 

Or. en 

 


