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7.9.2017 A8-0188/277 

Pozměňovací návrh  277 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 6 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Členské v zájmu snadnějšího 

uplatňování této směrnice poskytují 

pobídky a pokyny pro mikropodniky. 

Postupy a pokyny budou vypracovány 

v konzultaci s příslušnými zúčastněnými 

stranami, včetně osob se 

zdravotním postižením a organizací, které 

je zastupují. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Pozměňovací návrh  278 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V rámci postupu přijímání 

prováděcích aktů probíhají systematické 

konzultace se zúčastněnými stranami, 

včetně osob se zdravotním postižením 

a organizací, které je zastupují. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Pozměňovací návrh  279 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby 

informace, které mají v držení orgány 

dozoru nad trhem a které se týkají 

dodržování použitelných požadavků na 

přístupnost uvedených v článku 3 ze strany 

hospodářských subjektů a posuzování 

výjimek stanovených v článku 12, byly 

kromě případů, kdy tyto informace nelze 

poskytnout z důvodů důvěrnosti, jak je 

stanoveno v čl. 19 odst. 5 nařízení (ES) č. 

765/2008, na požádání a v přístupném 

formátu zpřístupněny spotřebiteli. 

3. Členské státy zajistí, aby 

informace, které mají v držení orgány 

dozoru nad trhem a které se týkají 

dodržování použitelných požadavků na 

přístupnost uvedených v článku 3 ze strany 

hospodářských subjektů a posuzování 

výjimek stanovených v článku 12, byly 

v přístupném formátu zpřístupněny 

spotřebiteli. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Pozměňovací návrh  280 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Ve snaze usnadnit výměnu 

informací a osvědčených postupů mezi 

orgány dozoru nad trhem a zajistit 

jednotnost při uplatňování požadavků 

stanovených v této směrnici zřídí Komise 

pracovní skupinu složenou ze zástupců 

vnitrostátních orgánů a organizací 

zastupujících příslušné zúčastněné strany, 

včetně osob se zdravotním postižením 

a organizací, které je zastupují. 

Or. en 

 

 


