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6.9.2017 A8-0188/222 

Grozījums Nr.  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Labāka produktu un pakalpojumu 

pieejamība uzlabos dzīves kvalitāti ne tikai 

cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī personām 

ar citiem pastāvīgiem vai pagaidu 

funkcionāliem ierobežojumiem, 

piemēram, vecākiem cilvēkiem, 

grūtniecēm un personām, kuras ceļo ar 

bagāžu. Tādējādi cilvēki ar pagaidu vai 

pastāvīgiem funkcionāliem 

ierobežojumiem būtu jāietilpst šīs 

direktīvas darbības jomā, un uzņēmējiem, 

kad tie novērtē pieejamības uzlabošanas 

pasākumu ietekmi, novērtējumā būtu 

jāietver iespējamie ieguvumi ne tikai 

cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī cilvēkiem 

ar funkcionāliem ierobežojumiem. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Grozījums Nr.  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažkārt vienādas pieejamības 

prasības būvētai videi veicinātu ar to 

saistītu pakalpojumu brīvu apriti un 

personu ar invaliditāti brīvu 

pārvietošanos. Tādēļ šī direktīva 

dalībvalstīm dod iespēju būvēto vidi, ko 

izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut 

šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot 

atbilstību X pielikumā noteiktajām 

pieejamības prasībām. 

(23) Dažkārt būvētās vides pieejamība 

ir priekšnoteikums tam, lai personas ar 

invaliditāti varētu pienācīgi izmantot 

saistītos pakalpojumus. Tādēļ šai 

direktīvai būtu dalībvalstīm jāuzliek par 

pienākumu būvēto vidi, ko izmanto 

pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs 

direktīvas darbības jomā, nodrošinot 

atbilstību X pielikumā noteiktajām 

pieejamības prasībām. Šīs pieejamības 

prasības būtu jāpiemēro, ja tiek būvēta 

jauna infrastruktūra vai tiek veikti būtiski 

atjaunošanas darbi. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Grozījums Nr.  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 10. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Dalībvalstis, ņemot vērā valsts 

apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko 

izmanto pasažieru transporta pakalpojumu 

klienti, tostarp vide, ko pārvalda 

pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras 

operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto 

banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru 

operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu 

apkalpošanas centru klienti un veikalu 

klienti atbilst I pielikuma X iedaļā 

noteiktajām pieejamības prasībām, lai 

personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, to maksimāli izmantotu. 

10. Dalībvalstis nodrošina, ka būvētā 

vide, ko izmanto pasažieru transporta 

pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko 

pārvalda pakalpojumu sniedzēji un 

infrastruktūras operatori, kā arī būvētā 

vide, ko izmanto patērētājiem paredzētu 

banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru 

operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu 

apkalpošanas centru klienti un veikalu 

klienti, attiecībā uz jaunas infrastruktūras 

būvniecību un esošas infrastruktūras 

būtiskiem atjaunošanas darbiem, atbilst 

I pielikuma X iedaļā noteiktajām 

pieejamības prasībām, lai personas ar 

invaliditāti to maksimāli izmantotu. Šis 

noteikums neskar Savienības un valstu 

tiesību aktus par nacionālo mākslas, 

vēstures un arheoloģisko vērtību 

aizsardzību. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Grozījums Nr.  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 

ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 

ieguvumiem personām ar invaliditāti, 

ņemot vērā konkrētā produkta vai 

pakalpojuma lietošanas biežumu un 

ilgumu. 

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 

ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 

ieguvumiem personām ar funkcionāliem 

ierobežojumiem un personām ar 

invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 

vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 

ilgumu. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Grozījums Nr.  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 

iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 

pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 

invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 

vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 

ilgumu. 

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 

iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 

pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 

funkcionāliem ierobežojumiem un 

personām ar invaliditāti, ņemot vērā 

konkrētā produkta vai pakalpojuma 

lietošanas biežumu un ilgumu. 

Or. en 

 

 


