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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/273 

Módosítás  273 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A terhek nem tekintendők 

aránytalannak, amennyiben azokat a 

gazdasági szereplő saját forrásain kívül 

más, akár magán-, akár állami forrásokból 

származó finanszírozás ellentételezi. 

(4) A terhek nem tekintendők 

aránytalannak, amennyiben azokat a 

gazdasági szereplő saját forrásain kívül 

más, akár magán-, akár állami forrásokból 

származó finanszírozás ellentételezi. A 

prioritás hiánya, az időhiány vagy az 

ismeretek hiánya nem tekinthető jogszerű 

indoknak aránytalan teher megállapítása 

iránti igény bejelentéséhez. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/274 

Módosítás  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Annak felmérését, hogy a 

hozzáférhetőségi követelményeknek való 

megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 

alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy 

aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági 

szereplő végezi el. 

(5) Annak előzetes felmérését, hogy az 

akadálymentességi követelményeknek 

való megfelelés a termékek vagy 

szolgáltatások alapvető megváltoztatásával 

jár-e, vagy aránytalan terhet jelent-e, a 

gazdasági szereplő végzi el. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/275 

Módosítás  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 

az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 

alkalmazták egy adott termékre vagy 

szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 

a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 

hatóságát, amelynek piacán a terméket 

vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 

elérhetővé teszik. Az értesítésnek 

tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 

értékelést. A mikrovállalkozások 

mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 

alól, de a megfelelő piacfelügyeleti 

hatóság kérésére rendelkezésre kell 

bocsátaniuk a vonatkozó dokumentációt. 

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 

az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 

alkalmazták egy adott termékre vagy 

szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 

a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 

hatóságát, amelynek piacán a terméket 

vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 

elérhetővé teszik. Az értesítésnek 

tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 

értékelést. A piacfelügyeleti hatóság 

rendszeresen ellenőrzi az ilyen mentesség 

alapjául szolgáló értékelést, kivéve, ha a 

gazdasági szereplő harmadik fél által 

készített független értékelést nyújtott be. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/276 

Amendment  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Strukturált párbeszédet kell 

folytatni az érdekelt felek – többek között 

a fogyatékos személyek és az őket 

képviselő szervezetek, valamint a 

piacfelügyeleti hatóságok – között annak 

biztosítása érdekében, hogy megfelelő 

elveket alakítsanak ki a kivételek 

értékelése tekintetében, hogy biztosítsák 

azok következetességét. 

Or. en 

 


