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7.9.2017 A8-0188/250 

Grozījums Nr.  250 

Marco Zullo 

EFDD 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, veciem cilvēkiem, grūtniecēm 

un personām, kuras ceļo ar bagāžu. Tādēļ 

ir svarīgi, lai šīs direktīvas darbības joma 

ietvertu personas ar invaliditāti, kā arī 

personas ar pagaidu vai pastāvīgiem 

funkcionāliem ierobežojumiem, jo tas 

nodrošinātu patiesus ieguvumus un 

neatkarīgu dzīvi plašākai sabiedrības 

daļai. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai no jauna ietvertu atsauci uz cilvēkiem ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, kas tika svītrota IMCO komitejas līmenī. Šis papildinājums attiecas uz 

pieejamības ieguvumu plašākai sabiedrībai. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Grozījums Nr.  251 

Marco Zullo 

EFDD 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) Ja nav vienādas pieejamības 

prasības būvētai videi, kas saistīta ar 

produktiem un pakalpojumiem, nekādi 

preču un pakalpojumu pieejamības 

standarti nevar efektīvi nodrošināt 

pieejamību personām ar invaliditāti un 

personām ar funkcionāliem 

ierobežojumiem. Tādēļ šī direktīva 

dalībvalstīm uzliek pienākumu būvēto 

vidi, ko izmanto produktu un pakalpojumu 

sniegšanai, iekļaut šīs direktīvas darbības 

jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā 

noteiktajām pieejamības prasībām. Turklāt 

pieejamības prasības būtu jāpiemēro tikai 

tad, ja tiek būvēta jauna infrastruktūra 

vai tiek veikti būtiski atjaunošanas darbi. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai no jauna ietvertu atsauci uz cilvēkiem ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, kas tika svītrota IMCO komitejas līmenī, un stiprinātu būvētas vides 

principu. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Grozījums Nr.  252 

Marco Zullo 

EFDD 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. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem un saistītām patērētāju 

iekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas 

iespēju; 

(b) audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem, ko nodrošina kopā ar 

saistītām patērētāju iekārtām ar uzlabotu 

skaitļošanas tehnikas iespēju; 

Or. en 

Pamatojums 

No jauna ievieš punktu, kas svītrots komiteju līmenī. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Grozījums Nr.  253 

Marco Zullo 

EFDD 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. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 

pasažieru transporta pakalpojumiem; 

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 

pasažieru transporta pakalpojumiem, 

mobilitātes un intermodālo savienojumu 

pakalpojumiem, tostarp tādiem pilsētu 

sabiedriskā transporta pakalpojumiem kā 

metro, dzelzceļš, trolejbusu un autobusu 

satiksme saistībā ar šādiem elementiem: 

i) pašapkalpošanās termināliem, kas 

atrodas Savienības teritorijā, tostarp 

biļešu automātiem, maksājumu 

termināliem un reģistrācijas automātiem; 

ii) tīmekļa vietnēm, uz mobilajām ierīcēm 

balstītiem pakalpojumiem, viedo biļešu 

pārdošanu un reāllaika informācijas 

sniegšanu; 

iii) transportlīdzekļiem, ar tiem saistīto 

infrastruktūru un būvēto vidi, tostarp 

piekļuvi bez pakāpieniem visām 

publiskajām stacijām; 

iv) taksometru un nomas automobiļu 

parkiem, kuros ir atbilstošs pielāgotu 

transportlīdzekļu īpatsvars. 

Or. en 

Pamatojums 

Pieejamības prasībām ir pienācīgi jāattiecas uz visiem transportlīdzekļiem visos līmeņos, 

sākot no tālsatiksmes līdz pilsētas transporta pakalpojumiem, tostarp saistītajiem 
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pakalpojumiem. Būtu jāaptver arī intermodālie savienojumi. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Grozījums Nr.  254 

Marco Zullo 

EFDD 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 – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Audiovizuālo mediju pakalpojumi 

un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu 

skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst 

I pielikuma IV iedaļā noteiktajām 

prasībām. 

5. Audiovizuālo mediju pakalpojumi 

saskaņā ar dalībvalstu veiktajiem 

pasākumiem, kas izriet no 

Direktīvas XX/YYYY/ES 7. panta, un 

saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu 

skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst 

I pielikuma IV iedaļā noteiktajām 

prasībām. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Grozījums Nr.  255 

Marco Zullo 

EFDD 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 atjaunošanas darbiem, 

kuru rezultātā esošajā ēkā tiek veiktas 

būtiskas izmaiņas, 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. 

Dalībvalstīm, kuras vēlas ieviest jaunus 

tiesību aktus vai kurās jau ir spēkā valsts 

tiesību akti par pieejamības prasībām 

attiecībā uz būvēto vidi to teritorijā, 

izpilda šajā direktīvā noteiktās prasības 

būvētajai videi. 

Or. en 
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Pamatojums 

Šai direktīvai ir jānodrošina reāli ieguvumi cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar 

funkcionāliem ierobežojumiem. Tāpēc noteikumiem par būvēto vidi ir jābūt obligātiem, un 

dalībvalstīm nevajadzētu būt iespējai paredzēt prasības, kas ir zemākas par šajā direktīvā 

noteikto prasību minimumu. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Grozījums Nr.  256 

Marco Zullo 

EFDD 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 

Pamatojums 

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai no jauna ietvertu atsauci uz cilvēkiem ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, kas tika svītrota IMCO komitejas līmenī. Šis papildinājums attiecas uz 

pieejamības ieguvumu plašākai sabiedrībai. 

 

 


