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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/277 

Τροπολογία  277 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6β. Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα 

και κατευθυντήριες γραμμές στις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 

διαδικασίες και οι κατευθυντήριες 

γραμμές διαμορφώνονται σε διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρίες και των οργανώσεων που τα 

εκπροσωπούν. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/278 

Τροπολογία  278 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Malin Björk, Σοφία Σακοράφα, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ως μέρος της διαδικασίας για την 

έγκριση των εκτελεστικών πράξεων, θα 

πρέπει να πραγματοποιούνται 

συστηματικές διαβουλεύσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρίες και των οργανώσεων που τα 

εκπροσωπούν. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/279 

Τροπολογία  279 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις 

απαιτήσεις συμμόρφωσης των 

οικονομικών φορέων με τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στο άρθρο 3 και με την εκτίμηση 

των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο 

άρθρο 12 διατίθενται στους καταναλωτές 

κατόπιν αιτήσεως και σε προσβάσιμη 

μορφή, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές 

δεν είναι δυνατόν να παρέχονται για 

λόγους εμπιστευτικότητας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις 

απαιτήσεις συμμόρφωσης των 

οικονομικών φορέων με τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στο άρθρο 3 και με την εκτίμηση 

των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο 

άρθρο 12 διατίθενται στους καταναλωτές 

σε προσβάσιμη μορφή. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Τροπολογία  280 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 

εργασίας αποτελούμενη από 

εκπροσώπους των εθνικών αρχών και 

οργανώσεων εκπροσώπησης των 

ενδιαφερόμενων μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρίες και οργανώσεων που τα 

εκπροσωπούν, για να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας 

της αγοράς και να διασφαλιστεί η συνοχή 

κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

Or. en 

 


