
 

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

PT Unida na diversidade PT 

7.9.2017 A8-0188/273 

Alteração  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.° 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Os encargos não são considerados 

desproporcionados quando forem 

compensados por um financiamento 

proveniente de outras fontes que não os 

recursos próprios, sejam estas públicas ou 

privadas. 

4. Os encargos não são considerados 

desproporcionados quando forem 

compensados por um financiamento 

proveniente de outras fontes que não os 

recursos próprios, sejam estas públicas ou 

privadas. A falta de prioridade, tempo ou 

conhecimento não devem ser 

consideradas razões legítimas para alegar 

um encargo desproporcionado. 

Or. en 
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Alteração  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Cabe aos operadores económicos 

avaliar se a conformidade com os 

requisitos de acessibilidade de produtos ou 

serviços implicaria uma alteração 

fundamental ou encargos 

desproporcionados. 

5. Cabe aos operadores económicos 

avaliar, inicialmente, se a conformidade 

com os requisitos de acessibilidade de 

produtos ou serviços implicaria uma 

alteração fundamental ou encargos 

desproporcionados. 

Or. en 
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Alteração  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que os operadores 

económicos invoquem as exceções 

previstas nos n.ºs 1 a 5 para um 

determinado produto ou serviço, devem 

notificar a autoridade de fiscalização do 

mercado competente do Estado-Membro 

em cujo mercado é colocado ou 

disponibilizado o produto ou o serviço. A 

notificação deve incluir a apreciação 

referida no n.º 3. As microempresas estão 

isentas desta notificação, mas devem estar 

em condições de fornecer os documentos 

relevantes, a pedido da autoridade de 

fiscalização do mercado competente. 

6. Sempre que os operadores 

económicos invoquem as exceções 

previstas nos n.ºs 1 a 5 para um 

determinado produto ou serviço, devem 

notificar a autoridade de fiscalização do 

mercado do Estado-Membro em cujo 

mercado é colocado ou disponibilizado o 

produto ou o serviço. A notificação deve 

incluir a apreciação referida no n.º 3. A 

autoridade de fiscalização do mercado 

deve verificar sistematicamente a 

avaliação efetuada para que seja 

concedida a isenção, a menos que o 

operador económico apresente uma 

avaliação independente feita por terceiros. 

Or. en 
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Alteração  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Deve ser estabelecido um diálogo 

estruturado entre as partes interessadas 

pertinentes, que inclua as pessoas com 

deficiência e respetivas organizações 

representativas, e as autoridades de 

fiscalização do mercado, para garantir 

que são estabelecidos princípios 

adequados para a avaliação das isenções, 

por forma a assegurar a sua coerência. 

Or. en 

 


