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7.9.2017 A8-0188/277 

Amendement  277 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 6 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De lidstaten voorzien micro-

ondernemingen van 

stimuleringsmaatregelen en richtsnoeren 

teneinde de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn te vergemakkelijken. De 

procedures en richtsnoeren worden 

vastgesteld in overleg met de betrokken 

partijen, waaronder personen met een 

handicap en hun belangenorganisaties. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Amendement  278 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De betrokken partijen, waaronder 

personen met een handicap en hun 

belangenorganisaties, worden stelselmatig 

geraadpleegd als onderdeel van de 

procedure voor de vaststelling van 

uitvoeringshandelingen. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Amendement  279 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

informatie die de markttoezichtautoriteiten 

hebben verzameld met betrekking tot de 

naleving door marktdeelnemers van de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bepaald in artikel 3 en de beoordeling van 

de in artikel 12 bedoelde uitzonderingen op 

verzoek in een toegankelijk formaat aan de 

consumenten ter beschikking wordt 

gesteld, behalve wanneer die informatie 

niet kan worden verstrekt om redenen van 

vertrouwelijkheid, zoals bedoeld in artikel 

19, lid 5, van Verordening (EG) nr. 

765/2008. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

informatie die de markttoezichtautoriteiten 

hebben verzameld met betrekking tot de 

naleving door marktdeelnemers van de 

toepasselijke toegankelijkheidseisen zoals 

bepaald in artikel 3 en de beoordeling van 

de in artikel 12 bedoelde uitzonderingen in 

een toegankelijk formaat aan de 

consumenten ter beschikking wordt 

gesteld. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Amendement  280 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 19 – lid 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. Om de uitwisseling van informatie 

en beste praktijken tussen de 

markttoezichtautoriteiten te 

vergemakkelijken en te zorgen voor 

samenhang bij de toepassing van de 

voorschriften van deze richtlijn, stelt de 

Commissie een werkgroep in van 

vertegenwoordigers van de nationale 

autoriteiten en de vertegenwoordigende 

organisaties van relevante 

belanghebbenden, waaronder personen 

met een handicap en hun 

vertegenwoordigende organisaties. 

Or. en 

 


