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7.9.2017 A8-0188/277 

Изменение  277 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 6 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Държавите членки 

предоставят стимули и насоки за 

микропредприятията, за да се улесни 

прилагането на настоящата 

директива. Процедурите и насоките 

се разработват след консултации със 

съответните заинтересовани 

страни, включително хората с 

увреждания и техните 

представителни организации. 

Or. en 
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Изменение  278 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Малин Бьорк, София 

Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Със съответните 

заинтересовани страни, включително 

с хората с увреждания и с техните 

представителни организации, се 

извършват системни консултации 

като част от процедурата за 

приемане на актове за изпълнение. 

Or. en 
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Изменение  279 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки гарантират, че 

информацията, с която разполагат 

органите за надзор на пазара относно 

съответствието на стопанските субекти 

с приложимите изисквания за 

достъпност, определени в член 3, и 

оценката на изключенията, предвидена в 

член 12, при поискване се предоставя на 

потребителите в достъпен формат, освен 

в случаите когато поради 

съображения за поверителност 

съгласно предвиденото в член 19, 

параграф 5 от Регламент (ЕО) 

№ 765/2008, такава информация не 

може да бъде предоставена. 

3. Държавите членки гарантират, че 

информацията, с която разполагат 

органите за надзор на пазара относно 

съответствието на стопанските субекти 

с приложимите изисквания за 

достъпност, определени в член 3, и 

оценката на изключенията, предвидена в 

член 12, се предоставя на потребителите 

в достъпен формат. 

Or. en 



 

AM\1133717BG.docx  PE605.628v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/280 

Изменение  280 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 8 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. С цел да се улесни обменът на 

информация и на най-добри практики 

между органите за надзор на пазара и 

да се осигури съгласуваност в 

прилагането на изискванията, 

предвидени в настоящата директива, 

Комисията създава работна група, 

съставена от представители на 

националните органи и 

представителните организации на 

съответните заинтересовани 

страни, включително хората с 

увреждания и техните 

представителни организации. 

Or. en 

 


