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Amendamentul  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Această sarcină nu este considerată 

a fi disproporționată atunci când este 

compensată prin finanțare din alte surse 

decât resursele proprii ale operatorului 

economic, indiferent dacă acestea sunt 

publice sau private. 

4. Această sarcină nu este considerată 

a fi disproporționată atunci când este 

compensată prin finanțare din alte surse 

decât resursele proprii ale operatorului 

economic, indiferent dacă acestea sunt 

publice sau private. Caracterul 

neprioritar, lipsa timpului sau lipsa de 

cunoștințe nu sunt considerate motive 

legitime pentru a pretinde că sarcina este 

disproporționată. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/274 

Amendamentul  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Evaluarea măsurii în care 

conformitatea cu cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor sau serviciilor 

impune o modificare fundamentală sau o 

sarcină disproporționată se efectuează de 

către operatorul economic. 

5. Evaluarea inițială a măsurii în care 

conformitatea cu cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor sau serviciilor 

impune o modificare fundamentală sau o 

sarcină disproporționată se efectuează de 

către operatorul economic. 

Or. en 
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Amendamentul  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care operatorii 

economici au aplicat excepția prevăzută la 

alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 

serviciu specific, ei notifică autoritatea 

relevantă de supraveghere a pieței din 

statul membru pe teritoriul căruia produsul 

sau serviciul este introdus sau pus la 

dispoziție pe piață. Notificarea include 

evaluarea menționată la alineatul (3). 

Microîntreprinderile sunt exceptate de la 

această cerință de notificare, dar trebuie 

să fie în măsură să prezinte documentele 

relevante la cererea unei autorități 

relevante de supraveghere a pieței. 

6. În cazul în care operatorii 

economici au aplicat excepția prevăzută la 

alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 

serviciu specific, ei notifică autoritatea de 

supraveghere a pieței din statul membru pe 

teritoriul căruia produsul sau serviciul este 

introdus sau pus la dispoziție pe piață. 

Notificarea include evaluarea menționată la 

alineatul (3). Autoritatea de supraveghere 

a pieței verifică în mod sistematic 

evaluarea pe baza căreia a fost acordată o 

astfel de excepție, cu excepția cazului în 

care operatorul economic a prezentat o 

evaluare efectuată de o terță parte 

independentă. 

Or. en 
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Amendamentul  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Se instituie un dialog structurat 

între actorii implicați, inclusiv persoanele 

cu dizabilități, organizațiile lor 

reprezentative și autoritățile de 

supraveghere a pieței, în vederea stabilirii 

unor principii adecvate pentru evaluarea 

excepțiilor și a asigurării coerenței lor. 

Or. en 

 


