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7.9.2017 A8-0188/273 

Pozmeňujúci návrh  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 

neprimeranú, ak je kompenzovaná 

financovaním z iných než vlastných 

zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 

verejných alebo súkromných. 

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 

neprimeranú, ak je kompenzovaná 

financovaním z iných než vlastných 

zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 

verejných alebo súkromných. Nedostatok 

prednosti, času alebo vedomostí sa 

nepovažuje za oprávnený dôvod na 

tvrdenie, že ide o neprimeranú záťaž. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/274 

Pozmeňujúci návrh  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 

požiadaviek na prístupnosť si v prípade 

výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 

zmenu alebo predstavuje neprimeranú 

záťaž, vykonáva hospodársky subjekt. 

5. Úvodné posúdenie toho, či 

dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť si 

v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje 

zásadnú zmenu alebo predstavuje 

neprimeranú záťaž, vykonáva hospodársky 

subjekt. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/275 

Pozmeňujúci návrh  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili v 

prípade konkrétneho výrobku alebo služby 

výnimku stanovenú odsekoch 1 až 5, 

oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 

nad trhom členského štátu, v ktorom sa 

výrobok uvádza na trh alebo sa 

sprístupňuje na trhu. K takémuto 

oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 

v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 

od tejto oznamovacej povinnosti, ale 

musia byť schopné predložiť na žiadosť 

príslušného orgánu dohľadu nad trhom 

príslušnú dokumentáciu. 

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 

v prípade konkrétneho výrobku alebo 

služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 

5, oznámia to orgánu dohľadu nad trhom 

členského štátu, v ktorom sa výrobok 

uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu. 

K takémuto oznámeniu pripoja posúdenie 

uvedené v odseku 3. Na uznanie 

oslobodenia od oznamovacej povinnosti 

musí orgán dohľadu nad trhom toto 

posúdenie systematicky overovať, pokiaľ 

hospodársky subjekt neposkytol posúdenie 

vypracované nezávislou treťou stranou. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/276 

Pozmeňujúci návrh  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 6 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Medzi príslušnými 

zainteresovanými stranami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím a ich 

zastupujúcich organizácií a orgánmi 

dohľadu nad trhom sa nastolí 

štruktúrovaný dialóg, aby sa zabezpečilo, 

že sa vypracujú primerané zásady na 

posudzovanie výnimiek a že budú 

konzistentné. 

Or. en 

 

 


