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7.9.2017 A8-0188/273 

Predlog spremembe  273 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

Nenujnost ter pomanjkanje časa ali 

znanja ne veljajo za upravičene razloge za 

sklicevanje na nesorazmerno breme. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.9.2017 A8-0188/274 

Predlog spremembe  274 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 

subjekt. 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, najprej oceni 

gospodarski subjekt. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/275 

Predlog spremembe  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa 

morajo biti zmožna, da na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

organe za nadzor trga države članice, kjer 

sta proizvod ali storitev dana na trg ali je 

omogočena njuna dostopnost na trgu. 

Obvestilo vključuje oceno iz odstavka 3. 

Organi za nadzor trga za odobritev takšne 

izjeme to oceno sistematično preverijo, 

razen če je gospodarski subjekt zagotovil 

neodvisno oceno tretje strani. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.9.2017 A8-0188/276 

Predlog spremembe  276 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Med ustreznimi deležniki se 

vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 

sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 

zastopajo, ter organi za nadzor trga, da se 

zagotovi uvedba ustreznih in skladnih 

načel za ocenjevanje izjem. 

Or. en 

 

 


