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7.9.2017 A8-0188/268 

Grozījums Nr.  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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 – 21.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) “banku pakalpojumi” ir 

mazumtirdznieciski finanšu pakalpojumi, 

tostarp, bet ne tikai, pakalpojumi saistībā 

ar krājkontiem un darījumu kontiem, 

apdrošināšanas un pensiju produktiem, 

elektronisko naudu, kredītiem, 

hipotekārajiem kredītiem un ieguldījumu 

instrumentiem. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Grozījums Nr.  269 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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 A8-0188/270 

Grozījums Nr.  270 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Grozījums Nr.  271 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 9. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Pēc valsts kompetentās iestādes 

pamatota pieprasījuma ražotāji sniedz tai 

saprotamā valodā visu informāciju un 

dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 

apliecinātu produkta atbilstību. Ražotāji 

pēc minētās iestādes pieprasījuma 

sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas 

veikti, lai novērstu to produktu radītos 

riskus, kurus viņi laiduši tirgū, un lai 

nodrošinātu atbilstību 3. pantā minētajām 

prasībām. 

9. Ražotāji valsts kompetentajai 

iestādei spēj sniegt tai saprotamā valodā 

visu informāciju un dokumentāciju, kas 

nepieciešama, lai jebkurā brīdī apliecinātu 

produkta atbilstību. Ražotāji pēc minētās 

iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 

jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 

novērstu to produktu radītos riskus, kurus 

viņi laiduši tirgū, un lai nodrošinātu 

atbilstību 3. pantā minētajām prasībām. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Grozījums Nr.  272 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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. 

Or. en 

 

 


