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Ändringsförslag  277 

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 6b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Medlemsstaterna ska 

tillhandahålla incitament och riktlinjer 

till mikroföretag för att underlätta 

genomförandet av detta direktiv. 

Förfarandena och riktlinjerna ska 

utformas i samråd med berörda aktörer, 

inbegripet personer med 

funktionsnedsättning och de 

organisationer som företräder dem. 

Or. en 
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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 14 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Berörda parter, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning och 

de organisationer som företräder dem, ska 

systematiskt rådfrågas som ett led i 

förfarandet för antagande av 

genomförandeakter. 

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 17 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

den information som 

marknadskontrollmyndigheterna har om 

huruvida de ekonomiska aktörerna 

uppfyller de tillämpliga 

tillgänglighetskraven i artikel 3 och om 

bedömningen av de undantag som anges i 

artikel 12 på begäran görs tillgänglig för 

konsumenterna i ett tillgängligt format, 

dock inte om informationen av 

konfidentialitetsskäl inte kan lämnas ut 

enligt vad som anges i artikel 19.5 i 

förordning (EG) nr 765/2008. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

den information som 

marknadskontrollmyndigheterna har om 

huruvida de ekonomiska aktörerna 

uppfyller de tillämpliga 

tillgänglighetskraven i artikel 3 och om 

bedömningen av de undantag som anges i 

artikel 12 görs tillgänglig för 

konsumenterna i ett tillgängligt format. 

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 19 – punkt 8a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. För att underlätta utbytet av 

information och bästa praxis mellan 

marknadskontrollmyndigheterna och för 

att säkerställa en enhetlig tillämpning av 

kraven i detta direktiv, ska kommissionen 

inrätta en arbetsgrupp som består av 

företrädare från de nationella 

myndigheterna och organisationer som 

företräder de berörda aktörerna, 

inbegripet personer med 

funktionsnedsättning och organisationer 

som företräder dem. 

Or. en 

 


