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Ändringsförslag  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Bördan ska inte betraktas som 

oproportionerligt stor om det kompenseras 

med medel från andra källor, offentliga 

eller privata, än de ekonomiska aktörernas 

egna resurser. 

4. Bördan ska inte betraktas som 

oproportionerligt stor om det kompenseras 

med medel från andra källor, offentliga 

eller privata, än de ekonomiska aktörernas 

egna resurser. Bristande prioritering, tid 

eller kunskap ska inte anses utgöra 

legitima skäl för att åberopa 

oproportionerligt stor börda. 

Or. en 
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Ändringsförslag  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Bedömningen av huruvida 

överensstämmelse med 

tillgänglighetskraven för produkter eller 

tjänster innebär en grundläggande ändring 

eller en oproportionerligt stor börda ska 

göras av den ekonomiska aktören. 

5. Den inledande bedömningen av 

huruvida överensstämmelse med 

tillgänglighetskraven för produkter eller 

tjänster innebär en grundläggande ändring 

eller en oproportionerligt stor börda ska 

göras av den ekonomiska aktören. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om de ekonomiska aktörerna har 

utnyttjat det undantag som föreskrivs i 

punkterna 1–5 för en viss produkt eller 

tjänst ska de meddela den behöriga 

marknadskontrollmyndigheten i den 

medlemsstat på vars marknad produkten 

eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 

Anmälan ska innehålla den bedömning 

som avses i punkt 3. Mikroföretag är 

undantagna från denna 

anmälningsskyldighet, men måste kunna 

tillhandahålla relevant dokumentation på 

begäran av en behörig 

marknadskontrollmyndighet. 

6. Om de ekonomiska aktörerna har 

utnyttjat det undantag som föreskrivs i 

punkterna 1–5 för en viss produkt eller 

tjänst ska de meddela den behöriga 

marknadskontrollmyndigheten i den 

medlemsstat på vars marknad produkten 

eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. 

Anmälan ska innehålla den bedömning 

som avses i punkt 3. 

Marknadskontrollmyndigheten ska 

systematiskt kontrollera bedömningen för 

att ett sådant undantag ska beviljas såvida 

inte den ekonomiska aktören har 

tillhandahållit en oberoende bedömning 

från tredje part. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. En strukturerad dialog ska 

upprättas mellan berörda intressenter, 

inbegripet personer med 

funktionsnedsättning och de 

organisationer som företräder dem samt 

marknadskontrollmyndigheterna, för att 

se till att det införs lämpliga principer för 

bedömningen av undantag så att det 

säkerställs att principerna är enhetliga. 

Or. en 

 


