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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. Braku priorytetu, czasu lub 

wiedzy nie uważa się za uzasadnione 

przyczyny uznawania obciążeń za 

nieproporcjonalne. 

Or. en 
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5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 

z wymogami dostępności dotyczącymi 

produktów lub usług powoduje zasadnicze 

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 

dokonywana jest przez przedsiębiorcę. 

5. Wstępna ocena, czy zapewnienie 

zgodności z wymogami dostępności 

dotyczącymi produktów lub usług 

powoduje zasadnicze zmiany lub 

nieproporcjonalne obciążenie, dokonywana 

jest przez przedsiębiorcę. 

Or. en 
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6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. 

Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 

wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 

stanie dostarczyć odpowiednią 

dokumentację na żądanie organu nadzoru 

rynku. 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym organy nadzoru 

rynku państwa członkowskiego, w którym 

produkt lub usługę wprowadza się do 

obrotu lub udostępnia. Do powiadomienia 

dołączana jest ocena, o której mowa w ust. 

3. Organ nadzoru rynku dokonuje 

systematycznej weryfikacji oceny 

uzasadniającej przyznanie takiego 

zwolnienia, chyba że przedsiębiorca 

dostarczył niezależną ocenę sporządzoną 

przez osoby trzecie. 

Or. en 
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 6a. Ustanawia się zorganizowany 

dialog między zainteresowanymi stronami, 

obejmujący osoby niepełnosprawne i 

reprezentujące je organizacje oraz organy 

nadzoru rynku, aby zadbać o ustalenie 

odpowiednich zasad oceny zwolnień w 

celu zapewnienia ich spójności. 

Or. en 

 


