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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Našta nelaikoma neproporcingai 

didele, jei ji kompensuojama finansavimu 

iš kitų šaltinių, negu ekonominės veiklos 

vykdytojo nuosavi ištekliai – tiek vieši, tiek 

privatūs. 

4. Našta nelaikoma neproporcingai 

didele, jei ji kompensuojama finansavimu 

iš kitų šaltinių, negu ekonominės veiklos 

vykdytojo nuosavi ištekliai – tiek vieši, tiek 

privatūs. Prioritetų, laiko ar žinių 

trūkumas nelaikomas pagrįsta 

priežastimi, kad našta būtų laikoma 

neproporcingai didele. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Vertinimą, ar gaminių ir paslaugų 

prieinamumo reikalavimų laikymasis lemia 

esminį keitimą arba uždeda neproporcingą 

naštą, atlieka ekonominės veiklos 

vykdytojas. 

5. Pradinį vertinimą, ar gaminių ir 

paslaugų prieinamumo reikalavimų 

laikymasis lemia esminį keitimą arba 

uždeda neproporcingą naštą, atlieka 

ekonominės veiklos vykdytojas. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 
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GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 

konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 

pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 

jie apie tai praneša tos valstybės narės, į 

kurios rinką gaminys ar paslauga 

pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, 

rinkos priežiūros institucijai. Pranešime 

pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. 

Labai mažoms įmonėms reikalavimas 

pranešti netaikomas, bet jos turi paprašius 

pateikti atitinkamus dokumentus rinkos 

priežiūros institucijai. 

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 

konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 

pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 

jie apie tai praneša valstybės narės, į kurios 

rinką gaminys ar paslauga pateikiami arba 

kurioje juos galima įsigyti, rinkos 

priežiūros institucijai. Pranešime 

pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. 

Rinkos priežiūros institucija sistemingai 

tikrina vertinimą, kad būtų suteikta tokia 

išimtis, nebent ekonominės veiklos 

vykdytojas pateikė nepriklausomą trečiojo 

asmens vertinimą. 

Or. en 

 



 

AM\1133716LT.docx  PE605.628v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/276 

Pakeitimas 276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 
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Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Struktūrinis dialogas rengiamas 

dalyvaujant atitinkamiems 

suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 

neįgaliuosius, jiems atstovaujančias 

organizacijas ir rinkos priežiūros 

institucijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 

nustatyti tinkami išimčių taikymo 

vertinimo principai ir kad jie būtų 

nuoseklūs. 

Or. en 

 


