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7.9.2017 A8-0188/277 

Pozmeňujúci návrh  277 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 12 - odsek 6 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 b. Členské štáty poskytnú 

mikropodnikom stimuly a usmernenia 

s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto 

smernice. Postupy a usmernenia sa 

vypracujú v konzultácii s príslušnými 

zainteresovanými stranami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím a ich 

zastupujúcich organizácií. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Pozmeňujúci návrh  278 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a. Príslušné zainteresované strany 

vrátane organizácií zastupujúcich osoby 

so zdravotným postihnutím sa 

systematicky zúčastňujú konzultácií ako 

súčasti postupu na prijímanie 

vykonávacích aktov. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Pozmeňujúci návrh  279 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

informácie, ktoré majú k dispozícii orgány 

dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú 

dodržiavania uplatniteľných požiadaviek 

na prístupnosť stanovených v článku 3 zo 

strany hospodárskych subjektov a 

posúdenia výnimiek stanovených v článku 

12, boli na vyžiadanie sprístupnené v 

prístupnom formáte spotrebiteľom okrem 

prípadov, keď tieto informácie nie je 

možné poskytnúť z dôvodov dôvernosti, 

ako sa stanovuje v článku 19 ods. 5 

nariadenia (ES) č. 765/2008. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

informácie, ktoré majú k dispozícii orgány 

dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú 

dodržiavania uplatniteľných požiadaviek 

na prístupnosť stanovených v článku 3 zo 

strany hospodárskych subjektov a 

posúdenie výnimiek stanovených v článku 

12, boli spotrebiteľom sprístupnené v 

prístupnom formáte. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Pozmeňujúci návrh  280 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 8 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8 a. V záujme uľahčenia výmeny 

informácií a najlepších postupov medzi 

orgánmi dohľadu nad trhom a zaistenia 

súladu pri uplatňovaní požiadaviek 

stanovených v tejto smernici Komisia 

zriadi pracovnú skupinu zloženú zo 

zástupcov vnútroštátnych orgánov 

a z organizácií zastupujúcich dotknuté 

zainteresované strany vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a ich 

zastupujúcich organizácií. 

Or. en 

 


