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7.9.2017 A8-0188/237 

Grozījums Nr.  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1 pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – ii daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ii) tīmekļa vietnēm, uz mobilajām 

ierīcēm balstītiem pakalpojumiem, viedo 

biļešu pārdošanu un reāllaika 

informācijas sniegšanu; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/238 

Grozījums Nr.  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1 pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – iii daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iii) transportlīdzekļiem, ar tiem 

saistīto infrastruktūru un būvēto vidi, 

tostarp piekļuvi stacijām bez 

pakāpieniem; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Grozījums Nr.  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1 pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – iv daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iv) dalībvalstis nodrošina, ka 

taksometru un iznomājamo automobiļu 

parkos, ko izmanto pakalpojumu 

sniegšanai to teritorijā, ir pietiekams 

pielāgotu automobiļu īpatsvars; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Grozījums Nr.  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1 pielikums – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) tūrisma pakalpojumiem, tostarp 

izmitināšanai un ēdināšanai. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Grozījums Nr.  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants  

 Mikrouzņēmumu vajadzību pielāgošana 

 Dalībvalstis var pielāgot šajā direktīvā 

ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un 

pakalpojumu sniedzējiem paredzētos 

pienākumus, lai reaģētu uz 

mikrouzņēmumu vajadzībām. 

Or. en 

Pamatojums 

 Mikrouzņēmumi ir svarīgi pieejamu produktu un pakalpojumu sniedzēji. Prasības, kas 

izklāstītas minētajā direktīvā, būtu jāpiemēro pēc iespējas plašāk, lai samazinātu 

sadrumstalotību iekšējā tirgū. Tomēr būtu jāņem vērā arī tas, ka, jo mazāka ir kāda 

organizācija, jo vairāk var pieaugt tās izmaksas, kas saistītas ar atbilstības nodrošināšanu 

regulējumam. Tāpēc dalībvalstīm būtu jādod rīcības brīvība, lai pielāgotu pienākumus, ar 

kuriem saskaras mikrouzņēmumi, kas iesaistīti ar pieejamu produktu ražošanu, importu un 

izplatīšanu un pieejamu pakalpojumu sniegšanu. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Grozījums Nr.  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) "personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem" ir personas, kurām ir 

jebkādi pastāvīgi vai pagaidu fiziski, 

garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, 

traucējumi, kas saistīti ar novecošanu, vai 

citi ar cilvēka ķermeņa darbību saistīti 

traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem 

šķēršļiem ierobežo piekļuvi produktiem un 

pakalpojumiem, radot situāciju, kurā 

minētie produkti un pakalpojumi jāpielāgo 

šo personu īpašajām vajadzībām; 

(3) „personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem” ir personas, kurām ir 

jebkādi pastāvīgi vai pagaidu fiziski, 

garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, 

traucējumi, kas saistīti ar novecošanu, 

ierobežotas pārvietošanās spējas vai citi ar 

cilvēka ķermeņa darbību saistīti 

traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem 

šķēršļiem ierobežo piekļuvi produktiem un 

pakalpojumiem, radot situāciju, kurā 

minētie produkti un pakalpojumi jāpielāgo 

šo personu īpašajām vajadzībām; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Grozījums Nr.  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 „bezšķēršļu” nozīmē uztverams, lietojams, 

saprotams, bez jebkādiem konkrētiem 

šķēršļiem un nerada neatkarības papildu 

ierobežojumus; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Grozījums Nr.  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE 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 – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Gaisa, autobusu, dzelzceļa un 

ūdens pasažieru transporta pakalpojumi, 

tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām 

balstīti pakalpojumi, viedās biļešu 

pārdošanas termināli, reāllaika 

informācijas termināli un pašapkalpošanās 

termināli, biļešu automāti un reģistrācijas 

automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru 

transporta pakalpojumus, atbilst 

attiecīgajām I pielikuma V iedaļā 

noteiktajām prasībām. 

6. Gaisa, autobusu, dzelzceļa, ūdens 

un vairākveidu pasažieru transporta 

pakalpojumi, tostarp ar pilsētu transportu, 

mobilitāti un būvēto vidi saistīti 

pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz 

mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, 

viedās biļešu pārdošanas termināli, 

reāllaika informācijas termināli un tādi 

pašapkalpošanās termināli kā maksājumu 

termināli un reģistrācijas automāti, ko 

izmanto, sniedzot pasažieru transporta 

pakalpojumus, ar tūrismu saistītus 

pakalpojumus, cita starpā izmitināšanas 

un ēdināšanas pakalpojumus, atbilst 

attiecīgajām I pielikuma V iedaļā 

noteiktajām prasībām tikai tad, ja šīs 

prasības jau nav paredzētas šādos īpašos 

tiesību aktos: Regula (EK) Nr. 1371/2007, 

Regula (ES) Nr. 1300/2014 un Regula 

(ES) Nr. 454/2011 attiecībā uz dzelzceļa 

transportu, Regula (ES) Nr. 181/2011 

attiecībā uz autobusu 

pārvadājumiem, Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 attiecībā uz jūras un 

iekšzemes ūdensceļu pārvadājumiem un 

Regula (EK) Nr. 1107/2006 attiecībā uz 

gaisa pārvadājumiem. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Grozījums Nr.  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

Verts/ALE 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 banku pakalpojumu 

klienti, telefonsakaru operatoru darbības 

jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas 

centru klienti un veikalu klienti, kā arī 

jebkurš cits pakalpojums vai jebkura 

produkta, uz ko attiecas šīs direktīvas 

darbības joma, iegādes vieta atbilst 

I pielikuma X iedaļā noteiktajām 

pieejamības prasībām, lai personas ar 

funkcionāliem ierobežojumiem un 

personas ar invaliditāti to maksimāli 

izmantotu. 

Or. en 



 

AM\1133709LV.docx  PE605.628v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.9.2017 A8-0188/246 

Grozījums Nr.  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) pārskatot Savienības regulas, 

kurās noteiktas to pasažieru tiesības, kuri 

izmanto gaisa, dzelzceļa, ūdens un 

autobusu transportu, tostarp to 

intermodālo pārvadājumu aspektus; 

Or. en 

 

 


