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Amendamentul  277 

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 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. Statele membre oferă stimulente și 

orientări microîntreprinderilor pentru a 

facilita aplicarea prezentei directive. 

Procedurile și orientările se elaborează în 

consultare cu părțile interesate relevante, 

inclusiv cu persoanele cu dizabilități și cu 

organizațiile reprezentative ale acestora. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Amendamentul  278 

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 14 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Părțile interesate relevante, 

inclusiv persoanele cu dizabilități și 

organizațiile reprezentative ale acestora, 

sunt consultate în mod sistematic în 

cadrul procedurii de adoptare a actelor de 

punere în aplicare. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Amendamentul  279 

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 17 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre se asigură că 

informațiile deținute de autoritățile de 

supraveghere a pieței în ceea ce privește 

conformitatea operatorilor economici cu 

cerințele de accesibilitate aplicabile 

prevăzute la articolul 3 și evaluarea 

excepțiilor prevăzute la articolul 12 sunt 

puse la dispoziția consumatorilor, la 

cererea acestora și într-un format 

accesibil, cu excepția situației în care 

aceste informații nu pot fi furnizate din 

motive de confidențialitate, astfel cum se 

prevede la articolul 19 alineatul (5) din 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 

3. Statele membre se asigură că 

informațiile deținute de autoritățile de 

supraveghere a pieței în ceea ce privește 

conformitatea operatorilor economici cu 

cerințele de accesibilitate aplicabile 

prevăzute la articolul 3 și evaluarea 

excepțiilor prevăzute la articolul 12 sunt 

puse la dispoziția consumatorilor într-un 

format accesibil. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Amendamentul  280 

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 19 – alineatul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. Pentru a facilita schimbul de 

informații și de bune practici între 

autoritățile de supraveghere a pieței și 

pentru a asigura coerența aplicării 

cerințelor prevăzute în prezenta directivă, 

Comisia înființează un grup de lucru 

compus din reprezentanți ai autorităților 

naționale și ai organizațiilor 

reprezentative ale actorilor relevanți, 

inclusiv persoanele cu handicap și 

organizațiile reprezentative ale acestora. 

Or. en 

 


