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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šios direktyvos tikslas – prisidėti 
prie tinkamo vidaus rinkos veikimo 
suderinant valstybių narių nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus ir 
panaikinant kliūtis laisvam prieinamų 
gaminių ir paslaugų judėjimui. Tai padės 
padidinti prieinamų gaminių ir paslaugų 
prieinamumą vidaus rinkoje;

(1) šios direktyvos tikslas – prisidėti 
prie tinkamo vidaus rinkos veikimo 
suderinant valstybių narių nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus ir 
panaikinant kliūtis laisvam tam tikrų 
prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimui. 
Tai padės padidinti prieinamų gaminių ir 
paslaugų prieinamumą vidaus rinkoje, taip 
pat informacijos apie juos prieinamumą ir 
praktiškumą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prieinamų gaminių ir paslaugų 
poreikis didelis, o Europos Sąjungos 
gyventojams senėjant, neįgaliųjų ir (arba) 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų
gerokai daugės. Aplinka, kurioje gaminiai 
ir paslaugos prieinamesni, padeda kurti 
įtraukesnę visuomenę ir užtikrinti 
savarankiškumą;

(2) prieinamų gaminių ir paslaugų 
poreikis didelis, o Europos Sąjungos 
gyventojams senėjant, funkcinių sutrikimų 
turinčių asmenų, įskaitant neįgaliuosius, 
pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos 1 straipsnį gerokai daugės. 
Aplinka, kurioje gaminiai ir paslaugos 
prieinamesni, padeda kurti įtraukesnę 
visuomenę ir yra būtina savarankiško 
gyvenimo sąlyga;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl skirtingų nacionalinių 
prieinamumo reikalavimų pavieniai 
specialistai, MVĮ ir labai mažos įmonės 
neturi paskatų užsiimti verslu už savo 
nacionalinių rinkų ribų. Skiriasi tiek šiuo 
metu valstybių narių nustatytų nacionalinių 
ar net regioninių arba vietos lygmens 
prieinamumo reikalavimų taikymo sritis, 
tiek išsamumas. Tie skirtumai daro 
neigiamą poveikį konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui, nes plėtojant ir 
parduodant prieinamus gaminius ir 
paslaugas, pritaikytus kiekvienai 
nacionalinei rinkai, patiriama papildomų 
išlaidų;

(4) dėl skirtingų nacionalinių 
prieinamumo reikalavimų pavieniai 
specialistai, MVĮ ir labai mažos įmonės 
neturi paskatų užsiimti verslu už savo 
nacionalinių rinkų ribų. Skiriasi tiek šiuo 
metu valstybių narių nustatytų nacionalinių 
ar net regioninių arba vietos lygmens 
prieinamumo reikalavimų taikymo sritis, 
tiek išsamumas. Tie skirtumai daro 
neigiamą poveikį konkurencingumui ir 
ekonomikos plėtrai, nes plėtojant ir 
parduodant prieinamus gaminius ir 
paslaugas, pritaikytus kiekvienai 
nacionalinei rinkai, patiriama papildomų 
išlaidų. Nacionalinėms valdžios 
institucijoms, gamintojams ir paslaugų 
teikėjams kyla neaiškumų dėl galimų 
tarpvalstybinių paslaugų prieinamumo 
reikalavimų ir su prieinamumo 
nuostatomis susijusios politikos sistemos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ribotos tiekėjų konkurencijos 
prieinamų gaminių ir paslaugų vartotojai 
susiduria su didelėmis kainomis. Dėl 
nacionalinių taisyklių susiskaidymo 
ribojama nauda, kurią būtų galima 
užtikrinti, jei su nacionaliniais ir 
tarptautiniais to paties lygio subjektais būtų 
dalijamasi prisitaikymo prie visuomeninių 
ir technologinių pokyčių patirtimi;

(5) dėl ribotos tiekėjų konkurencijos 
prieinamų gaminių ir paslaugų, įskaitant 
pirmiausia pagalbines technologijas,
vartotojai susiduria su didelėmis kainomis. 
Dėl nacionalinių taisyklių susiskaidymo 
ribojama nauda, kurią būtų galima 
užtikrinti, jei su nacionaliniais ir 
tarptautiniais to paties lygio subjektais būtų 
dalijamasi prisitaikymo prie visuomeninių 
ir technologinių pokyčių patirtimi;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis



AD\1121393LT.docx 5/83 PE594.023v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl būtina suderinti nacionalines 
priemones Sąjungos lygmeniu, siekiant
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir 
pašalinti susiskaidymą prieinamų gaminių 
ir paslaugų rinkoje, sukurti masto 
ekonomiją, palengvinti tarpvalstybinę 
prekybą ir judumą, padėti ekonominės 
veiklos vykdytojams telkti išteklius 
naujovėms, užuot šiuos išteklius naudojus 
siekiant laikytis skirtingų teisinių 
reikalavimų visoje Sąjungoje, taip pat 
užtikrinti laisvą neįgaliųjų judėjimą;

(6) todėl derinant nacionalines 
priemones Sąjungos lygmeniu siekiama
užtikrinti tinkamesnį vidaus rinkos 
veikimą ir sumažinti susiskaidymą 
prieinamų gaminių ir paslaugų rinkoje, 
sukurti masto ekonomiją, palengvinti 
tarpvalstybinę prekybą, gaminių, prekių ir
asmenų judėjimą be kliūčių ir funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų, įskaitant 
neįgaliuosius, judumą, padėti ekonominės 
veiklos vykdytojams telkti išteklius 
naujovėms, užuot šiuos išteklius naudojus 
siekiant laikytis skirtingų teisinių 
reikalavimų visoje Sąjungoje, taip pat 
užtikrinti laisvą neįgaliųjų judėjimą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva 
siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai 
gerbiamos neįgaliųjų teisės naudotis 
priemonėmis, užtikrinančiomis jų 
nepriklausomumą, socialinę bei profesinę 
integraciją ir dalyvavimą bendruomenės 
gyvenime, ir skatinti taikyti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 
straipsnį;

(9) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva 
siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai 
gerbiamos neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus 
asmenų teisės naudotis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, 
socialinę bei profesinę integraciją ir 
dalyvavimą bendruomenės gyvenime, ir 
skatinti taikyti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 21, 25 ir 26 
straipsnius;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) bendras Bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijos tikslas – užtikrinti, kad 
skaitmeninė vidaus rinka teiktų tvarią 
ekonominę ir socialinę naudą. Kainų ir 
pasirinkimo atžvilgiu Sąjungos vartotojai 
dar negauna visos naudos, kurią galėtų 
teikti bendroji rinka, nes internetu vis dar 
sudaroma nedaug tarpvalstybinių sandorių. 
Susiskaidymas taip pat riboja 
tarpvalstybinių e. prekybos sandorių 
paklausą. Taip pat reikia imtis suderintų 
veiksmų siekiant užtikrinti, kad visas 
naujas elektroninis turinys būtų prieinamas 
neįgaliesiems. Todėl būtina suderinti 
prieinamumo reikalavimus visoje 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir 
užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, kad 
ir kokie būtų jų gebėjimai, galėtų naudotis 
jos teikiama nauda;

(10) bendras bendrosios skaitmeninės 
rinkos strategijos tikslas – užtikrinti, kad 
skaitmeninė vidaus rinka teiktų tvarią 
ekonominę ir socialinę naudą, palengvintų 
prekybą ir skatintų užimtumą Sąjungoje. 
Kainų ir pasirinkimo atžvilgiu Sąjungos 
vartotojai dar negauna visos naudos, kurią 
galėtų teikti bendroji rinka, nes internetu 
vis dar sudaroma nedaug tarpvalstybinių 
sandorių. Susiskaidymas taip pat riboja 
tarpvalstybinių e. prekybos sandorių 
paklausą. Taip pat reikia imtis suderintų 
veiksmų siekiant užtikrinti, kad visas 
naujas elektroninis turinys būtų prieinamas 
neįgaliesiems. Todėl būtina suderinti 
prieinamumo reikalavimus visoje 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir 
užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, kad 
ir kokie būtų jų gebėjimai, galėtų naudotis 
jos teikiama nauda;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Konvencijai įsigaliojus valstybių 
narių teisinėje sistemoje, būtina priimti 
papildomas nacionalines gaminių ir 
paslaugų prieinamumo nuostatas, dėl kurių, 
nesiėmus Sąjungos veiksmų, padaugėtų 
nacionalinių nuostatų skirtumų;

(13) Konvencijai įsigaliojus valstybių 
narių teisinėje sistemoje, būtina priimti 
papildomas nacionalines gaminių ir 
paslaugų prieinamumo nuostatas, taip pat 
nuostatas, taikomas gaminių ir paslaugų 
teikimo fizinei aplinkai, dėl kurių, 
nesiėmus Sąjungos veiksmų, padaugėtų 
nacionalinių nuostatų skirtumų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) prieinamumas yra viena iš aštuonių 
veiklos sričių, vadovaujantis Konvencija 
nustatytų Komunikate „2010–2020 m. 
Europos strategija dėl negalios. Tolesnis 
siekis kurti Europą be kliūčių“33 – siekiama 
užtikrinti prekių ir paslaugų prieinamumą;

(15) prieinamumas yra viena iš aštuonių 
veiklos sričių, vadovaujantis Konvencija 
nustatytų komunikate „2010–2020 m. 
Europos strategija dėl negalios. Tolesnis 
siekis kurti Europą be kliūčių“. Tai yra 
pagrindinė dalyvavimo visuomeniniame 
gyvenime sąlyga ir ja siekiama užtikrinti 
prekių ir paslaugų prieinamumą;

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) visi gaminiai ir paslaugos turi 
atitikti prieinamumo reikalavimus, 
nurodytus 3 straipsnyje ir išvardytus I 
priede, kad būtų prieinami neįgaliesiems ir 
vyresnio amžiaus asmenims. Pagal šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalies a–e 
punktus prekybai paslaugomis internetu 
taip pat taikomos e. prekybos prieinamumo 
prievolės;

(17) prie kiekvieno į šios direktyvos 
taikymo sritį įtraukto gaminio ir paslaugos 
turėtų būti pridedama prieinamumo 
ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kurie iš
3 straipsnyje nustatytų ir I priede išvardytų 
reikalavimų yra įgyvendinti, siekiant 
užtikrinti gaminio ar paslaugos 
prieinamumą neįgaliesiems ir vyresnio 
amžiaus asmenims. Prieinamumo 
ataskaita yra sąrašas arba pareiškimas 
apie prieinamumo savybes – jie sudaro 
bendrą gaminio techninį aprašą, kaip 
reikalaujama pagal II priedą, ir paslaugų 
techninį aprašą, kaip reikalaujama pagal 
III priedą. Pagal šios direktyvos 1 
straipsnio 2 dalies a–e punktus prekybai 
paslaugomis internetu taip pat taikomos e. 
prekybos prieinamumo prievolės;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) prieinamumo reikalavimus būtina 
nustatyti sukuriant kuo mažesnę naštą 
ekonominės veiklos vykdytojams ir 
valstybėms narėms, visų pirma į taikymo 
sritį įtraukiant tik kruopščiai atrinktus 
gaminius ir paslaugas;

(18) būtina nustatyti prieinamumo 
reikalavimus, kuriuos taikant visi 
funkcinių sutrikimų turintys asmenys, 
įskaitant neįgaliuosius, galėtų 
visapusiškai naudotis gaminiais, 
paslaugomis ir infrastruktūra, 
patenkančiais į šios direktyvos taikymo 
sritį. Prieinamumo reikalavimus būtina 
nustatyti sukuriant kuo mažesnę naštą 
ekonominės veiklos vykdytojams ir 
valstybėms narėms;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kai kuriais atvejais bendrais 
fizinės aplinkos prieinamumo 
reikalavimais būtų sudaromos palankesnės 
sąlygos laisvam susijusių paslaugų ir 
neįgaliųjų judėjimui. Todėl šioje 
direktyvoje valstybėms narėms suteikiama 
galimybė į šios direktyvos taikymo sritį 
įtraukti fizinę aplinką, naudojamą teikiant 
paslaugas, kad būtų laikomasi X priede 
nustatytų prieinamumo reikalavimų;

(23) bendri fizinės aplinkos 
prieinamumo reikalavimai yra svarbūs 
gaminių atžvilgiu ir būtini siekiant 
užtikrinti prieinamas paslaugas; jais 
turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos 
laisvam neįgaliųjų judėjimui. Todėl šioje 
direktyvoje valstybės narės įpareigojamos
į šios direktyvos taikymo sritį visapusiškai
įtraukti fizinę aplinką, naudojamą teikiant 
paslaugas, kad būtų laikomasi X priede 
nustatytų prieinamumo reikalavimų;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) nustatant ir klasifikuojant 
neįgaliųjų poreikius, kuriuos gaminys ar 
paslauga turi tenkinti, visiems tinkamo 
dizaino principas turėtų būti vertinamas 
remiantis Bendrąja pastaba Nr. 2 (2014) 
dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos1a 9 
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straipsnio;

__________________

1a https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/
PDF/G1403313.pdf?OpenElement

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų užtikrinti, kad jie rinkai teiktų tik 
tuos gaminius, kurie atitinka šioje 
direktyvoje išdėstytus prieinamumo 
reikalavimus. Būtina aiškiai ir proporcingai 
paskirstyti prievoles, kad toks paskirstymas 
atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos 
vykdytojo funkciją tiekimo ir platinimo 
procese;

(28) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 
turėtų užtikrinti, kad jie rinkai teiktų tik 
tuos gaminius, kurie atitinka šioje 
direktyvoje išdėstytus prieinamumo 
reikalavimus, įskaitant informacijos 
teikimo reikalavimus. Būtina aiškiai ir 
proporcingai paskirstyti prievoles, kad toks 
paskirstymas atitiktų kiekvieno 
ekonominės veiklos vykdytojo funkciją 
tiekimo ir platinimo procese;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) ši direktyva turėtų būti grindžiama 
principu „visų pirma galvokime apie 
mažuosius“, ja turėtų būti atsižvelgiama į 
MVĮ tenkančią administracinę naštą. 
Direktyvoje turėtų būti nustatytos 
paprastos taisyklės, susijusios su atitikties 
vertinimu, ir nustatytos apsaugos sąlygos 
ekonominės veiklos vykdytojams, o ne 
numatomos bendrosios išimtys ir
leidžiančios nukrypti nuostatos toms 
įmonėms. Todėl nustatant tinkamiausių 
atitikties vertinimo procedūrų atrankos ir 
įgyvendinimo taisykles reikėtų atsižvelgti į 
MVĮ padėtį ir atitikties prieinamumo 

(37) ši direktyva turėtų būti plačios 
aprėpties, bet ja taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į MVĮ tenkančią 
administracinę naštą ir finansines išlaidas. 
Direktyvoje turėtų būti nustatytos tikslios 
ir veiksmingos taisyklės, susijusios su 
atitikties vertinimu. Atitikties vertinimo 
taisyklių išimtys turėtų būti aiškinamos 
griežtai laikantis šios direktyvos. Todėl 
nustatant tinkamiausių atitikties vertinimo 
procedūrų atrankos ir įgyvendinimo 
taisykles reikėtų atsižvelgti į MVĮ padėtį ir 
atitikties prieinamumo reikalavimams 
vertinimo prievolės turėtų būti taikomos tik 
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reikalavimams vertinimo prievolės turėtų 
būti taikomos tik tokiu mastu, kad 
nesudarytų neproporcingos naštos MVĮ. Be 
to, rinkos priežiūros institucijos turėtų 
veikti proporcingai, atsižvelgiant į įmonių 
dydį ir į tai, ar vertinama nedidelės 
apimties serijinė ar neserijinė gamyba, 
nesukuriant kliūčių MVĮ ir pavojaus 
visuomenės interesų apsaugai;

tokiu mastu, kad nesudarytų 
neproporcingos naštos MVĮ. Be to, rinkos 
priežiūros institucijos turėtų veikti 
proporcingai, atsižvelgiant į įmonių dydį ir 
į tai, ar vertinama nedidelės apimties 
serijinė ar neserijinė gamyba, nesukuriant 
kliūčių MVĮ ir pavojaus visuomenės 
interesų apsaugai;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) tam, kad būtų lengviau vertinti 
atitiktį taikomiems reikalavimams, būtina 
numatyti gaminių ir paslaugų, atitinkančių 
savanoriškai taikomus darniuosius 
standartus, kurie priimami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
1025/201239, kad būtų nustatytos išsamios 
techninės tų reikalavimų specifikacijos, 
atitikties prezumpciją. Komisija Europos 
standartizacijos organizacijoms jau yra 
pateikusi standartizavimo prašymų dėl 
prieinamumo, kurie būtų aktualūs rengiant 
darniuosius standartus;

(39) tam, kad būtų lengviau vertinti 
atitiktį taikomiems prieinamumo 
reikalavimams, būtina numatyti gaminių ir 
paslaugų, atitinkančių savanoriškai 
taikomus darniuosius standartus, kurie 
priimami pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/201239, 
kad būtų nustatytos išsamios techninės tų 
reikalavimų specifikacijos, atitikties 
prezumpciją. Komisija Europos 
standartizacijos organizacijoms jau yra 
pateikusi standartizavimo prašymų dėl 
prieinamumo, kurie būtų aktualūs rengiant 
darniuosius standartus;

__________________ __________________

39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 
89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 
94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, 
p. 12).

39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 
89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 
94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, 
p. 12).
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) jei nėra darniųjų standartų ir kai to 
reikia rinkos derinimo tikslais, Komisija 
turėtų turėti galimybę priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos bendrosios šioje 
direktyvoje nustatytų prieinamumo 
reikalavimų techninės specifikacijos;

(40) jei nėra darniųjų standartų ir kai tai 
būtina rinkos derinimo tikslais, Komisija 
turėtų turėti galimybę priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos bendrosios šioje 
direktyvoje nustatytų prieinamumo 
reikalavimų techninės specifikacijos; 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atliekant gaminių atitikties 
vertinimą šioje direktyvoje turi būti 
taikoma Sprendimo Nr. 768/2008/EB II 
priede nustatyta gamybos vidaus kontrolė 
(A modulis), kad ekonominės veiklos 
vykdytojai galėtų įrodyti, jog rinkai 
tiekiami produktai atitinka prieinamumo 
reikalavimus, o kompetentingos valdžios 
institucijos galėtų tai patikrinti, 
neužkraudamos perdėtos naštos;

(42) atliekant gaminių atitikties
vertinimą šioje direktyvoje turi būti 
taikoma Sprendimo Nr. 768/2008/EB II 
priede nustatyta gamybos vidaus kontrolė 
(A modulis), kad ekonominės veiklos 
vykdytojai galėtų įrodyti, jog rinkai 
tiekiami produktai atitinka prieinamumo 
reikalavimus, suderinamus su gamintojo 
ataskaitoje nurodytomis atitinkamo 
prietaiso prieinamumo savybėmis, o 
kompetentingos valdžios institucijos galėtų 
tai patikrinti, neužkraudamos perdėtos 
naštos;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) materialiai išreiškiantis gaminio 
atitiktį šioje direktyvoje nustatytiems 
prieinamumo reikalavimams CE ženklas 
yra akivaizdžiai matomas viso proceso, 
apimančio atitikties vertinimą plačiąja 

(44) materialiai išreiškiantis gaminio 
atitiktį šioje direktyvoje nustatytiems 
prieinamumo reikalavimams CE ženklas 
yra akivaizdžiai matomas viso proceso, 
apimančio atitikties vertinimą plačiąja 
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prasme, rezultatas. Šioje direktyvoje 
laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (EB) Nr. 765/2008, 
nustatančiame su gaminių prekyba 
susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus40, išdėstytų 
bendrųjų ženklinimo CE ženklu principų;

prasme, rezultatas. Šioje direktyvoje 
laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (EB) Nr. 765/200840 išdėstytų 
bendrųjų ženklinimo CE ženklu principų.
Valstybės narės turėtų keistis gerąja 
patirtimi dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo vertinimo procedūrų ir 
turėtų viena kitą informuoti apie 
galimybes pasitelkti gaminių ir paslaugų 
prieinamumo specialistus 
bendradarbiaujant su skėtinėmis 
organizacijomis, veikiančiomis 
prieinamumo srityje ir atstovaujančiomis 
neįgaliesiems;

__________________ __________________

40 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, 
p. 30).

40 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, 
p. 30).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslai

Šia direktyva siekiama suderinti valstybių 
narių įstatymus ir kitus teisės aktus ir 
panaikinti kliūtis laisvam prieinamų 
gaminių ir paslaugų judėjimui, kad būtų 
pagerintas vidaus rinkos veikimas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrosios paskirties kompiuterių 
įrangai ir operacinėms sistemoms,

a) bendrosios paskirties kompiuterių 
įrangai ir operacinėms sistemoms, taip pat 
buitiniams prietaisams, valdomiems 
naudotojo sąsaja naudojant IRT 
technologijas,

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) toliau išvardytiems savitarnos
terminalams:

b) savitarnos terminalams, pvz.:

i) bankomatams, i) bankomatams,

ii) mokėjimo terminalams;

ii) bilietų pardavimo automatams, iii) bilietų pardavimo automatams,

iii) registravimo aparatams. iv) registravimo aparatams.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Audiovizualinės paslaugos ir 
susijusi vartotojų įranga su pažangiosios 
kompiuterijos pajėgumais

b) Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugos, komercinės ir viešai 
finansuojamos žiniasklaidos ir naujienų 
svetainės ir susijusi vartotojų įranga su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keleivinio oro, autobusų, c) keleivinio oro, autobusų, 
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geležinkelių ir vandens transporto 
paslaugoms,

geležinkelių ir vandens transporto 
paslaugoms ir susijusia infrastruktūra,

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) universalus dizainas (vad. visiems 
tinkamas dizainas), – gaminių, aplinkos 
erdvių, programų ir paslaugų, kuriais be 
pritaikymo ar specialaus dizaino gali 
naudotis visi žmonės (didžiausias 
įmanomas jų skaičius), dizainas; prie 
universalaus dizaino gaminių gali 
priklausyti pagalbinės priemonės tam 
tikroms funkcinių sutrikimų turinčių 
asmenų, jei reikia – ir neįgaliųjų, grupėms;

2) universalus dizainas (vad. visiems 
tinkamas dizainas) – gaminių, aplinkos 
erdvių, programų ir paslaugų, kuriais be 
pritaikymo ar specialaus dizaino gali 
naudotis visi žmonės (didžiausias 
įmanomas jų skaičius), dizainas; prie 
universalaus dizaino gaminių gali 
priklausyti pagalbinės priemonės tam 
tikroms asmenų, jei reikia – ir neįgaliųjų, 
grupėms;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) gaminys – tai gamybos proceso 
metu pagaminta medžiaga, preparatas ar 
prekė, išskyrus maisto produktus, pašarą, 
gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės 
produktus ir augalinės bei gyvūninės 
kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų 
būsima reprodukcija;

(5) gaminys – tai gamybos proceso 
metu pagaminta medžiaga, preparatas ar 
prekė, išskyrus maisto produktus, pašarą, 
gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės 
produktus ir augalinės bei gyvūninės 
kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų 
būsima reprodukcija, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2001/95/EB46a, išskyrus šioje 
direktyvoje nustatytas išimtis;

_____________________________

46a 2001 m. gruodžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 
(OL L 11, 2002 1 15, p. 4).
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) paslaugų teikėjas – tai bet koks 
Sąjungos fizinis ar juridinis asmuo, kaip 
nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 56 straipsnyje, įsisteigęs 
valstybėje narėje, siūlantis arba teikiantis 
paslaugą, patenkančią į šios direktyvos 
taikymo sritį;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) e. prekyba – internetinė prekyba 
gaminiais ir paslaugomis.

(21) e. prekyba – internetinė prekyba 
gaminiais ir paslaugomis, įskaitant 
trečiųjų šalių teikiamus elementus, 
būtinus užtikrinant prekybą internetu;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) pagalbinės technologijos – tai bet 
koks įrangos elementas, dalis ar gaminių 
sistema, naudojamas siekiant padidinti, 
palaikyti ar patobulinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų, įskaitant 
neįgaliuosius, funkcinius gebėjimus;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) prieigos paslauga – tai pavyzdžiui, 
subtitravimo, garsinio aprašymo, skirto 
kurtiesiems ir klausos sutrikimų 
turintiems žmonėms, paslauga ir ženklai, 
kuriais neįgaliesiems pagerinama prieiga 
prie garso ir vaizdo turinio;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) garsinis aprašymas – tai 
papildomas garsinis pasakojimas su 
įterptu dialogu, kuriame aprašomi 
reikšmingi garso ir vaizdo žiniasklaidos 
vaizdinio turinio aspektai, kurių negalima 
suprasti vien tik iš pagrindinio garso 
takelio;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21d) subtitrai kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems – tai sinchronizuotas 
alternatyvus vaizdinis tekstas, aprašantis 
tiek kalbinę, tiek ne kalbinę garso 
informaciją, kuri yra būtina norint 
suprasti žiniasklaidos turinį;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21e) įgarsinti subtitrai – garsiai 
skaitomi subtitrai nacionaline kalba, kai 
garso įraše vartojama kita kalba;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21f) realiuoju laiku perduodamas 
tekstas – pranešimas, kai teksto simboliai 
perduodami terminalu, kai jie yra 
spausdinami taip, kad vartotojas galėtų 
suprasti, kad pranešimas yra tęstinis;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21g) autorinė parinktis – tai bet kokia 
programinė įranga arba programinės 
įrangos komponentai, kuriuos gali 
naudoti autoriai (individualiai arba 
kartu), kurdami arba keisdami turinį, 
skirtą kitiems, įskaitant kitus autorius;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 21 h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21h) perdavimo paslaugos – tai telefonu 
teikiamos paslaugos, kurias vertėjai arba 
vertimo programinė įranga žodžiu teikia 
kurtiesiems, neprigirdintiems ar 
turintiems klausos ar kalbos sutrikimų, 
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padėdami telefonu bendrauti per vertėją 
(programinę įrangą) žodžiu su asmenimis, 
kurių klausos ir (arba) bendravimo 
funkcija yra lygiavertė asmenų, 
neturinčių sutrikimų, klausos funkcijai;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendros paskirties kompiuterių 
įranga ir operacinės sistemos atitinka I 
priedo I skyriuje nustatytus reikalavimus.

2. Bendros paskirties kompiuterių 
įranga ir operacinės sistemos, taip pat 
buitiniai prietaisai, valdomi vartotojų 
sąsaja naudojant IRT technologijas,
atitinka I priedo I skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. toliau išvardytiems savitarnos 
terminalams: Savitarnos terminalai, kaip 
antai bankomatai, bilietų pardavimo 
automatai ir registravimo aparatai, atitinka 
I priedo II skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

3. Savitarnos terminalai: Savitarnos 
terminalai, kaip antai bankomatai, bilietų 
pardavimo automatai, mokėjimo 
terminalai ir registravimo aparatai, atitinka 
I priedo II skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Telefonijos paslaugos, įskaitant 
skubiosios pagalbos tarnybų paslaugas, ir 
susiję vartotojų galiniai įrenginiai su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais, 
atitinka I priedo III skyriuje nustatytus 

4. Telefonijos paslaugos, įskaitant 
skubiosios pagalbos tarnybų paslaugas, ir 
susiję vartotojų galiniai įrenginiai su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais, 
atitinka I priedo III skyriuje nustatytus 
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reikalavimus. reikalavimus. Valstybės narės užtikrina 
galimybę naudotis bent viena teksto 
perdavimo paslauga ir viena vaizdo 
perdavimo paslauga visoje valstybės narės 
teritorijoje ir konsultuojantis su vartotojų 
organizacijomis, įskaitant organizacijas, 
atstovaujančias neįgaliesiems, ir 
užtikrina, kad šios perdavimo paslaugos 
būtų sąveikios su telefonijos paslaugomis. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
nacionalinės, regioninės ir vietos 
ekstremalių situacijų tarnybos turėtų 
galimybes naudotis garso, vaizdo ir 
realiuoju laiku perduodamais teksto 
pranešimais, taikant įvairiapusio ryšio 
realiuoju laiku (angl. Total Conversation) 
principą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugos ir susijusi vartotojų įranga su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais 
atitinka I priedo IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

5. Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugos, komercinės ir viešai 
finansuojamos žiniasklaidos ir naujienų 
svetainės ir susijusi vartotojų įranga su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais 
atitinka I priedo IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų 
teikėjai, transliuojantys ES, užtikrina 
galimybę naudotis jų paslaugomis iki 27 
straipsnio 2 dalyje nurodytos datos:

– ne mažiau kaip 75 proc. visų programų 
turėtų subtitrus, skirtus kurtiesiems ir 
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neprigirdintiesiems;

– ne mažiau kaip 75 proc. visų programų 
subtitrų nacionaline kalba būtų įgarsinti 
subtitrai;

– ne mažiau kaip 5 proc. visų programų 
apimtų garsinį aprašymą;

– ne mažiau kaip 5 proc. visų programų 
apimtų vertimą į gestų kalbą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Keleivinio oro, autobusų, 
geležinkelių ir vandens transporto 
paslaugos, interneto svetainės, 
mobiliaisiais įrenginiais pagrįstos 
paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 
informacija realiuoju laiku ir savitarnos 
terminalai, bilietų pardavimo automatai ir 
registravimo aparatai, naudojami teikti 
keleivinio transporto paslaugas, atitinka I 
priedo V skyriuje nustatytus atitinkamus 
reikalavimus.

6. Keleivinio oro, autobusų, 
geležinkelių ir vandens transporto
infrastruktūros paslaugos, interneto 
svetainės, mobiliaisiais įrenginiais 
pagrįstos paslaugos, pažangus bilietų 
pardavimas, informacija realiuoju laiku ir 
savitarnos terminalai, bilietų pardavimo 
automatai ir registravimo aparatai, 
naudojami teikti keleivinio transporto 
paslaugas, atitinka I priedo V ir X 
skyriuose nustatytus atitinkamus 
reikalavimus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Banko paslaugos, interneto 
svetainės, mobiliaisiais įrenginiais 
teikiamos banko paslaugos, savitarnos 
terminalai, įskaitant bankomatus, 
naudojami teikti banko paslaugas, atitinka I 
priedo VI skyriuje nustatytus reikalavimus.

7. Banko paslaugos, interneto 
svetainės, mobiliaisiais įrenginiais 
teikiamos banko paslaugos ir mokėjimo 
terminalai, savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami teikti banko 
paslaugas, atitinka I priedo VI skyriuje 
nustatytus reikalavimus.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudotojų sukurtam turiniui netaikomi 
reikalavimai, nustatyti I priedo VIII 
skyriuje, o esamos autorių priemonės turi 
būti prieinamos neįgaliesiems ir padeda 
kurti prieinamą turinį pagal šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atsižvelgdamos į nacionalines 
sąlygas, valstybės narės gali nuspręsti, kad 
keleivinio transporto paslaugų klientų 
naudojama fizinė aplinka, įskaitant 
paslaugų teikėjų ir infrastruktūros 
vykdytojų valdomą aplinką, taip pat banko 
paslaugų ir parduotuvių, telefonijos 
paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų 
vartotojų paslaugų centrų fizinė aplinka 
turi atitikti I priedo X skyriaus 
prieinamumo reikalavimus, kad ja 
visapusiškai galėtų naudotis funkcinių 
sutrikimų turintys asmenys, įskaitant 
neįgaliuosius.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
keleivinio transporto paslaugų klientų 
naudojama fizinė aplinka, įskaitant 
paslaugų teikėjų ir infrastruktūros 
vykdytojų valdomą aplinką, taip pat banko 
paslaugų ir parduotuvių, telefonijos 
paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų 
vartotojų paslaugų centrų fizinė aplinka 
atitiktų I priedo X skyriaus prieinamumo 
reikalavimus, kad ja visapusiškai galėtų 
naudotis funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma, kad 
gaminys atitinka taikomus prieinamumo 
reikalavimus, gamintojai parengia ES 
atitikties deklaraciją ir paženklina gaminį 

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma, kad 
gaminys atitinka taikomus prieinamumo 
reikalavimus, gamintojai parengia ES 
atitikties deklaraciją ir paženklina gaminį 
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CE ženklu. CE ženklu. Jie taip pat įtraukia aiškią 
prieinamumo nuorodą, pavyzdžiui, 
„prieinamas gaminys“.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai registruoja skundus dėl 
reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 
gaminių pašalinimo iš rinkos, taip pat 
informuoja platintojus apie bet kokią tokią 
stebėseną.

4. Gamintojai registruoja su 
nustatytomis neįgaliųjų grupėmis 
susijusius skundus dėl reikalavimų 
neatitinkančių gaminių ir gaminių 
pašalinimo iš rinkos, taip pat informuoja 
platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie 
gaminio būtų pridėti nurodymai ir saugumo 
informacija kalba, kuri gali būti lengvai 
suprantama vartotojams ir galutiniams 
naudotojams, kaip nustatė atitinkama 
valstybė narė.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie 
gaminio įvairiais prieinamais formatais 
būtų pridėti nurodymai ir saugumo 
informacija kalba, kuri gali būti lengvai 
suprantama vartotojams ir galutiniams 
naudotojams, kaip nustatė atitinkama 
valstybė narė.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, 
nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų 
priemonių, kad užtikrintų to gaminio 
atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš rinkos 

8. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 
pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, 
nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų 
priemonių, kad užtikrintų to gaminio 
atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš rinkos 



AD\1121393LT.docx 23/83 PE594.023v02-00

LT

arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys kelia 
su prieinamumu susijusių pavojų, 
gamintojai nedelsdami praneša valstybių 
narių, kurių rinkai buvo tiekti tokie 
gaminiai, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas korekcines 
priemones.

arba susigrąžintų. Be to, jei gaminiui 
būdingas nepakankamas prieinamumas, 
gamintojai nedelsdami praneša valstybių 
narių, kurių rinkai buvo tiekti tokie 
gaminiai, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas korekcines 
priemones.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai įsitikina, kad gamintojas 
atliko II priede nustatytą atitikties 
vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad 
gamintojas parengė techninius 
dokumentus, kaip reikalaujama tame 
priede, kad gaminys pažymėtas CE ženklu, 
kad prie jo pridėti reikiami dokumentai ir 
kad gamintojas įvykdė 5 straipsnio 5 ir 6 
dalyse nustatytus reikalavimus.

2. Prieš pateikdami gaminį rinkai, 
importuotojai, remdamiesi gamintojo 
ataskaita dėl prieinamumo, įsitikina, kad 
gamintojas atliko II priede nustatytą 
atitikties vertinimo procedūrą. Jie 
užtikrina, kad gamintojas parengė 
techninius dokumentus, kaip reikalaujama 
tame priede, kad gaminys pažymėtas CE 
ženklu, kad prie jo pridėti reikiami 
dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 5 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugų teikėjai turi parengti 
būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje 
būtų paaiškinta, kaip paslaugos atitinka 3 
straipsnyje nurodytus prieinamumo 
reikalavimus. Informacija turėtų būti 
pateikta viešai, raštu ir žodžiu, taip pat ir 
tokiu būdu, kuris būtų prieinamas 
funkcinių sutrikimų turintiems asmenims 
ir neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai saugo 

2. Paslaugų teikėjai turi parengti 
būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje 
būtų paaiškinta, kaip jų paslaugos atitinka 
3 straipsnyje nurodytus prieinamumo 
reikalavimus. Informacija teikiama viešai
įvairiais prieinamais formatais. Paslaugų 
teikėjai saugo informaciją tol, kol
atitinkama paslauga teikiama.
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informaciją tol, kol paslauga teikiama.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paslaugų teikėjai užtikrina, kad 
būtų įdiegtos procedūros, užtikrinančios, 
kad nuolatinis paslaugų teikimas ir toliau 
atitiktų 3 straipsnyje nurodytus,
prieinamumo reikalavimus. Paslaugos 
teikėjai tinkamai atsižvelgia į paslaugos 
teikimo aspektų ir 3 straipsnyje nurodytų 
prieinamumo reikalavimų pokyčius. 
Neatitikties atveju paslaugų teikėjai imasi 
reikiamų taisomųjų priemonių siekdami 
užtikrinti, kad paslauga atitiktų 3 straipsnis
nurodytus prieinamumo reikalavimus.

3. Paslaugų teikėjai užtikrina, kad 
būtų įdiegtos procedūros, užtikrinančios, 
kad nuolatinis paslaugų teikimas ir toliau 
atitiktų 3 straipsnyje nurodytus 
prieinamumo reikalavimus, taip pat 
užtikrina, kad visos neįgaliųjų grupės 
turėtų galimybę naudotis, jei tai įmanoma, 
paslaugomis iš jų teikiamų paslaugų 
portfelio, atitinkančiomis jų poreikius 
prieinamumo požiūriu. Paslaugos teikėjai 
tinkamai atsižvelgia į paslaugos teikimo 
aspektų ir 3 straipsnyje nurodytų 
prieinamumo reikalavimų pokyčius. 
Neatitikties atvejais paslaugų teikėjai imasi 
reikiamų taisomųjų priemonių siekdami 
užtikrinti, kad paslauga atitiktų 3 
straipsnyje nurodytus prieinamumo 
reikalavimus.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnyje nurodyti prieinamumo 
reikalavimai taikomi, jeigu jais 
nereikalaujama iš esmės keisti tam tikrų 
gaminio ar paslaugos aspektų ir kartu iš 
esmės nekeičiamas pagrindinis gaminio ar 
paslaugos pobūdis.

1. 3 straipsnyje nurodyti prieinamumo 
reikalavimai taikomi, jeigu jais 
nereikalaujama iš esmės keisti tam tikrų 
gaminio ar paslaugos aspektų ir kartu iš 
esmės nekeičiamas pagrindinis atitinkamo 
gaminio ar paslaugos pobūdis. Gamintojas 
gali pasirinkti, ar vykdyti prieinamumo 
reikalavimus, įtraukiant suderinamus 
trečiosios šalies komponentus, kai toks 
įtraukimas tampa neatsiejama gaminio 
dalimi ir nesudaro papildomų išlaidų 
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vartotojui.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apskaičiuotas išlaidas ir naudą 
ekonominės veiklos vykdytojams 
palyginus su numatoma nauda 
neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus 
gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą 
ir trukmę.

b) apskaičiuotas papildomas išlaidas ir 
naudą ekonominės veiklos vykdytojams 
palyginus su numatoma nauda funkcinių 
sutrikimų turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, atsižvelgiant į konkretaus 
gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą 
ir trukmę.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Našta nelaikoma neproporcingai 
didele, jei ji kompensuojama finansavimu 
iš kitų šaltinių, negu ekonominės veiklos 
vykdytojo nuosavi ištekliai – tiek vieši, tiek 
privatūs.

4. Našta nelaikoma neproporcingai 
didele, jei ji kompensuojama finansavimu 
iš kitų šaltinių, negu ekonominės veiklos 
vykdytojo nuosavi ištekliai – tiek vieši, tiek 
privatūs. Prioritetų, laiko ar žinių 
trūkumas nelaikomas teisėta priežastimi, 
kad našta būtų laikoma neproporcingai 
didele.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertinimą, ar gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų laikymasis lemia 
esminį keitimą arba uždeda neproporcingą 
naštą, atlieka ekonominės veiklos 
vykdytojas.

5. Vertinimą, ar gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų laikymasis lemia 
esminį keitimą arba uždeda neproporcingą 
naštą, atlieka ekonominės veiklos 
vykdytojas, konsultuodamasis su 
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vartotojų organizacijomis ir ekspertais 
prieinamumo reikalavimų klausimais 
nacionalinėje rinkos priežiūros 
institucijoje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 
pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 
jie apie tai praneša tos valstybės narės, į 
kurios rinką gaminys ar paslauga 
pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, 
rinkos priežiūros institucijai. Pranešime 
pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. 
Labai mažoms įmonėms reikalavimas 
pranešti netaikomas, bet jos turi paprašius 
pateikti atitinkamus dokumentus rinkos 
priežiūros institucijai.

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 
pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 
jie apie tai praneša tos valstybės narės, į 
kurios rinką gaminys ar paslauga 
pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, 
rinkos priežiūros institucijai. Pranešime 
pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. 
Norėdama, kad remiantis šia išimtimi 
nebūtų taikomi reikalavimai, rinkos 
priežiūros institucija tikrina visus 
vertinimus, išskyrus atvejus, kai 
ekonominės veiklos vykdytojas pateikė 
nepriklausomos trečiosios šalies 
organizacijos, kurią oficialiai patvirtino 
rinkos priežiūros institucija, išduotą 
vertinimą. Labai mažoms įmonėms 
reikalavimas pranešti netaikomas, bet jos 
turi paprašius pateikti atitinkamus 
dokumentus rinkos priežiūros institucijai.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Struktūrinis dialogas rengiamas 
dalyvaujant atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
neįgaliuosius, jiems atstovaujančias 
organizacijas ir rinkos priežiūros 
institucijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
nustatyti tinkami ir nuoseklūs išimčių 
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taikymo vertinimo principai.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Valstybės narės raginamos suteikti 
labai mažoms įmonėms paskatas ir gaires 
siekiant palengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą. Procedūros ir gairės 
rengiamos konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant neįgaliuosius ir jiems 
atstovaujančias organizacijas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 
straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo 
pagrindo manyti, kad gaminys, kuriam 
taikoma ši direktyva, kelia su šioje 
direktyvoje nustatytais prieinamumo 
aspektais susijusį pavojų, jos atlieka 
vertinimą, susijusį su atitinkamu gaminiu ir 
apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus. Atitinkami ekonominės 
veiklos vykdytojai visapusiškai 
bendradarbiauja su rinkos priežiūros 
institucijomis.

Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 
straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo 
pagrindo manyti, kad gaminiui, kuriam 
taikoma ši direktyva, visais aspektais 
aiškiai ir vienareikšmiškai būdingas šioje 
direktyvoje numatyto prieinamumo 
trūkumas, jos atlieka vertinimą, susijusį su 
atitinkamu gaminiu ir apimantį visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai 
visapusiškai bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) prireikus visiems susijusiems 
Sąjungos teisės aktams arba Sąjungos 
teisės aktų nuostatoms, susijusioms su 
neįgaliųjų prieinamumu.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apskaičiuotas išlaidas ir naudą 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms palyginus su numatoma 
naudą neįgaliesiems, atsižvelgiant į 
konkretaus gaminio ar paslaugos 
naudojimo dažnumą ir trukmę.

b) apskaičiuotas papildomas išlaidas ir 
naudą susijusioms kompetentingoms 
institucijoms, palyginti su numatoma 
nauda funkcinių sutrikimų turintiems 
asmenims, įskaitant neįgaliuosius, 
atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar 
paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinimą, ar laikantis 21 
straipsnyje nurodytų prieinamumo 
reikalavimų neuždedama neproporcinga 
našta, atlieka susijusios kompetentingos 
institucijos.

3. Vertinimą, ar laikantis 21 
straipsnyje nurodytų prieinamumo 
reikalavimų neuždedama neproporcinga 
našta, atlieka susijusios kompetentingos 
institucijos. Prioritetų, laiko ar žinių 
trūkumas nelaikomas teisėta priežastimi, 
kad našta būtų laikoma neproporcingai 
didele.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei kompetentinga institucija 
konkrečiam gaminiui ar paslaugai pritaikė 
1, 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis, ji apie tai 
turi pranešti Komisijai. Prie pranešimo 
pridedamas 2 dalyje nurodytas vertinimas.

4. Jei kompetentinga institucija 
konkrečiam gaminiui ar paslaugai pritaikė 
1, 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis, ji apie tai 
turi pranešti Komisijai. Prie pranešimo 
pridedamas 2 dalyje nurodytas vertinimas, 
jis paskelbiamas viešai prieinamais 
formatais.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei Komisija turi pagrindo 
suabejoti atitinkamos kompetentingos 
institucijos sprendimu, Komisija gali 
prašyti 25 straipsnio 2a dalyje nurodytos 
darbo grupės parengti nuomonę apie šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuostatos, pagal kurias vartotojas 
gali pagal nacionalinę teisę kreiptis į 
teismus arba kompetentingas 
administracines institucijas, kad užtikrintų 
šią direktyvą į nacionalinę teisę 
perkeliančių nuostatų laikymąsi;

a) nuostatos, pagal kurias vartotojas, 
taikydamas prieinamą ir visa apimantį 
skundų nagrinėjimo mechanizmą, gali 
pagal nacionalinę teisę kreiptis į teismus 
arba kompetentingas administracines 
institucijas, kad užtikrintų šią direktyvą į 
nacionalinę teisę perkeliančių nuostatų 
laikymąsi;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama užtikrinti nuoseklų šioje 
direktyvoje išdėstytų reikalavimų taikymą 
ir rinkos priežiūros institucijoms sudaryti 
palankesnes sąlygas keistis informacija ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija 
įsteigia darbo grupę, sudarytą iš 
nacionalinių institucijų atstovų ir 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant neįgaliuosius ir 
jiems atstovaujančias organizacijas, 
atstovaujančių organizacijų. Jei Komisija 
mano, kad tai būtina, darbo grupė 
pateikia savo nuomonę apie pagrįstas 
šiems reikalavimams taikomas išimtis.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo antros eilutės I skirsnio pirmo stulpelio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendrosios paskirties kompiuterių įrangai ir 
operacinėms sistemoms,

bendrosios paskirties kompiuterių įrangai ir 
operacinėms sistemoms, taip pat 
buitiniams prietaisams, valdomiems 
naudotojo sąsaja naudojant IRT 
technologijas,

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo antros eilutės I skirsnio antro stulpelio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:
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(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informaciją apie gaminio 
naudojimą, nurodomą ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą);

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą) ir jo 
prekės ženklo, pavadinimo ir rūšies 
nuorodą, kuri;

(i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus: 

(ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis ir kad jis 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 
reikalavimus: 

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(i) instrukcijų turinys turi būti 
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudojant galima sugeneruoti 
alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 
gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 
keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir

(i) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas, kuris yra 
suprantamas, pastebimas ir galimas 
naudoti, ir

(ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui; 

(ii) gamintojas turi išvardyti gaminio 
prieinamumo savybes ir paaiškinti, kaip 
jomis naudotis, taip pat nurodyti, ar 
gaminys yra suderinamas su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) paprašius turi būti teikiamos 
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pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą;

(d) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(e) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(f) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(g) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis prieinamais 
pagalbiniais prietaisais ir technologijomis, 
įskaitant klausos techniką, pvz., klausos 
aparatus, telerites, kochlearinius 
implantus ir pagalbinius klausos 
įrenginius.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo antros eilutės I skirsnio antro stulpelio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos 

Jei teikiamos paramos paslaugos 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos), jomis užtikrinamas 
informacijos apie paslaugų prieinamumą 
ir jų suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis neįgaliesiems 
prieinamais komunikacijos būdais.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo antros eilutės I skirsnio antro stulpelio 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto b ir c papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto e ir f papunkčiuose, kai tinkama, jie 
yra projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų (d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
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užtikrinama spalvos keitimo alternatyva; užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;

(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą; 

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;

(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
tikimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
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režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo trečios eilutės II skirsnio pirmo stulpelio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai ir registracijos automatai

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai, registracijos automatai ir 
mokėjimo terminalai

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo trečios eilutės II skirsnio antro stulpelio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, nurodomos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
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atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(b) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(c) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(c) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(d) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(d) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo trečios eilutės II skirsnio antro stulpelio 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcionalumo 
projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto b ir c papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
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taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;

(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą; 

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;
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(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas; 

(k) neturi būti reikalaujama, kad 
prieinamumo savybė būtų aktyvuota tam, 
kad naudotojas, kuriam ta savybė 
reikalinga, galėtų ją aktyvuoti;

(l) kai reagavimo laikas yra ribotas, 
naudotojas turi būti įspėjamas regimuoju 
signalu, taip pat lytimuoju arba garsiniu 
signalu, ir jam turi būti suteikta galimybė 
pratęsti leistiną laiką;

(m) gaminį turi būti galima naudoti, 
įskaitant naudojamus gaminio 
komponentus, pvz., klavišus ir valdymo 
mygtukus, jis turi turėti tinkamą kontrastą 
tarp klavišų ir valdymo mygtukų ir jų 
fono, ir turi būti pastebimas lytėjimo 
būdu;

(n) jeigu naudojami raktai, bilietai 
arba kortelės, jie orientuojami taip, kad 
būtų pastebimi lytėjimo būdu, jeigu 
orientacija yra svarbi tolesniam rakto, 



AD\1121393LT.docx 39/83 PE594.023v02-00

LT

bilieto arba kortelės naudojimui;

o) jeigu gaminyje naudojamos 
biologinės naudotojo ypatybės, jame 
neturi būti pasikliaunama vieno 
konkretaus biologinio ypatumo 
naudojimu kaip vienintele priemone 
naudotojui identifikuoti arba gaminiui 
kontroliuoti.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo trečios eilutės II skirsnio antro stulpelio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo ketvirtos eilutės III skirsnio antro stulpelio A dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) užtikrinant teikiant paslaugas 
naudojamų gaminių prieinamumą pagal
B punkte „Susijusi vartotojų įranga su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ 
išdėstytas taisykles;

(a) teikiant paslaugas naudojamus 
gaminius, kurie turi atitikti B punkte 
„Susijusi vartotojų įranga su pažangiosios 
kompiuterijos pajėgumais“ išdėstytas 
taisykles;

(b) teikiant informaciją apie paslaugos (b) informaciją apie paslaugos veikimą 
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veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
kuris yra suprantamas, pastebimas ir 
galimas naudoti,

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
c punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal c punktą;

(iv) paprašius turi būti teikiama 
pakaitiniais neelektroniniais formatais.
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą,
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

(d) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(d) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(e) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 

(e) funkcijas, veiklą, strategijas ir 
procedūras bei paslaugos teikimo 
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, 
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poreikius. įskaitant neįgaliuosius, poreikius:

(i) kai paslauga užtikrinamas 
abipusis balso ryšys, ja taip pat turi būti 
palaikomas lygiagrečiai to paties 
skambučio metu siunčiamas realiojo laiko 
tekstas;

(ii) kai paslauga palaikomas abipusis 
balso ryšys ir kai nurodoma, kad ta 
paslauga naudojama kartu su perdavimo 
paslaugomis, palaikymas turi būti 
teikiamas balso, realiojo laiko teksto ir 
(arba) vaizdo perdavimui atskirai arba bet 
kokiu deriniu ir išeinančių, ir įeinančių 
skambučių metu;

(iii) kai paslauga palaikomas abipusis 
balso ryšys ir kai nurodoma, kad ta 
paslauga naudojama kartu su skubios 
pagalbos paslaugomis, palaikymas turi 
būti teikiamas balso, realiojo laiko teksto 
ir (arba) vaizdo perdavimui atskirai arba 
bet kokiu deriniu ir išeinančių, ir 
įeinančių skambučių metu.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo ketvirtos eilutės III skirsnio antro stulpelio A dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie gaminio prieinamumą 
ir jo suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas funkcinių 
sutrikimų turintiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 78
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo ketvirtos eilutės III skirsnio antro stulpelio B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą);

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą) ir jo 
prekės ženklo, pavadinimo ir rūšies 
nuorodą, kuri;

(i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus;

(ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis ir kad jis 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
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kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(i) instrukcijų turinys turi būti 
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudojant galima sugeneruoti 
alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 
gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 
keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir

(i) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas, kuris yra ir 
pastebimas, ir galimas naudoti, taip pat

(ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

(ii) gamintojas turi išvardyti gaminio 
prieinamumo savybes ir paaiškinti, kaip 
jomis naudotis, taip pat nurodyti, ar 
gaminys suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(iii) paprašius turi būti teikiamos 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(f) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo ketvirtos eilutės III skirsnio antro stulpelio B dalies 2 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;
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(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą;

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;

(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
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prieinamumas.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo ketvirtos eilutės III skirsnio antro stulpelio B dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie gaminio prieinamumą 
ir jo suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas funkcinių 
sutrikimų turintiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo penktos eilutės IV skirsnio antro stulpelio A dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) užtikrinant teikiant paslaugas 
naudojamų gaminių prieinamumą pagal
B punkte „Susijusi vartotojų įranga su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ 
išdėstytas taisykles;

(a) teikiant paslaugas naudojamus 
gaminius, kurie turi atitikti B punkte 
„Susijusi vartotojų įranga su pažangiosios 
kompiuterijos pajėgumais“ išdėstytas 
taisykles;

(b) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(b) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
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sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
c punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal c punktą;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

(d) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(d) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(e) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.

(e) funkcijas, veiklą, strategijas ir 
procedūras bei paslaugos teikimo 
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, 
įskaitant neįgaliuosius, poreikius.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo penktos eilutės IV skirsnio antro stulpelio A dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. konsultuodamiesi su naudotojų 
organizacijomis, įskaitant neįgaliesiems 
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atstovaujančias organizacijas, 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
teikėjai, remdamiesi nuosekliu ir tinkamu 
tvarkaraščiu, turi užtikrinti prieigos 
paslaugų kokybę: kai paslauga 
palaikomas abipusis balso ryšys ir kai 
nurodoma, kad ta paslauga naudojama 
kartu su perdavimo paslaugomis, 
palaikymas turi būti teikiamas balso, 
realiojo laiko teksto ir (arba) vaizdo 
perdavimui atskirai arba bet kokiu deriniu 
ir išeinančių, ir įeinančių skambučių 
metu;

(i) paslaugų teikėjai turi užtikrinti, 
kad subtitrai kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems būtų tinkamai 
sinchronizuojami su atitinkamu vaizdu ir 
kad jie būtų įskaitomi, tikslūs ir 
suprantami, siekiant veiksmingai perteikti 
garsinę informaciją. Tai apima kokybės 
specifikacijų, įskaitant bent šrifto tipą, 
šrifto dydį, kontrastą ir spalvų naudojimą, 
nustatymą ir, kur įmanoma, reikalavimus, 
būtinus siekiant užtikrinti naudotojų 
vykdomą subtitrų kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems kontrolę;

(ii) paslaugų teikėjai turi užtikrinti, 
kad garsinis apibūdinimas ir įgarsinti 
subtitrai būtų tinkamai sinchronizuoti su 
atitinkamu vaizdu. Tai apima kokybės 
specifikacijų, susijusių su garso 
naudojimu ir garsinio apibūdinimo bei 
įgarsintų subtitrų aiškumu, nustatymą ir 
reikalavimus, būtinus siekiant užtikrinti 
naudotojų vykdomą subtitrų kurtiesiems 
ir neprigirdintiesiems kontrolę;

(iii) paslaugų teikėjai turi užtikrinti, 
kad vertimas į gestų kalbą būtų tikslus ir 
suprantamas siekiant veiksmingai 
perteikti garsinę informaciją. Tai apima 
vertėjams taikomų profesinių reikalavimų 
ir kokybės specifikacijų, susijusių su 
vertimo į gestų kalbą būdu, nustatymą. 
Kai techniškai įmanoma, turi būti 
nustatyti reikalavimai, kuriais 
užtikrinama naudotojų vykdoma vertimo į 
gestų kalbą būdo kontrolė.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo penktos eilutės IV skirsnio antro stulpelio A dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo penktos eilutės IV skirsnio antro stulpelio B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio (iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
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šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą);

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą) ir jo 
prekės ženklo, pavadinimo ir rūšies 
nuorodą, kuri;

(i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus; 

(ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis ir kad jis 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(i) instrukcijų turinys turi būti 
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudojant galima sugeneruoti 
alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 
gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 
keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir

(i) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas, kuris yra ir 
pastebimas, ir galimas naudoti, taip pat

(ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

(ii) gamintojas turi išvardyti gaminio 
prieinamumo savybes ir paaiškinti, kaip 
jomis naudotis, ir nurodyti, ar gaminys 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(iii) paprašius turi būti teikiamos 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
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informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(f) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo penktos eilutės IV skirsnio antro stulpelio B dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
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naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;

(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą;

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;

(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
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ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo penktos eilutės IV skirsnio antro stulpelio B dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo šeštos eilutės V skirsnio antro stulpelio A dalies 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(a) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
b punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal b punktą;

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

(c) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

(c) funkcijas, veiklą, strategijas ir 
procedūras bei paslaugos teikimo 
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
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funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, 
įskaitant neįgaliuosius, poreikius.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo šeštos eilutės V skirsnio antro stulpelio A dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo šeštos eilutės V skirsnio antro stulpelio B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Pakeitimas 90
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo šeštos eilutės V skirsnio antro stulpelio C dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(a) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
b punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal b punktą;

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo šeštos eilutės V skirsnio antro stulpelio D dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(b) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(c) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(c) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(d) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(d) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio antro stulpelio D dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie gaminio prieinamumą 
ir jo suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas funkcinių 
sutrikimų turintiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo šeštos eilutės V skirsnio antro stulpelio D dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto b ir c papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
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taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;

(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą;

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;
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(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio pirmo stulpelio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

banko paslaugoms, interneto svetainės, 
naudojamos banko paslaugoms teikti; 
mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko 
paslaugos; savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti

banko paslaugoms, interneto svetainės, 
naudojamos banko paslaugoms teikti; 
mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko 
paslaugos; savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti, ir mokėjimo terminalai

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio A dalies 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) užtikrinant teikiant paslaugas 
naudojamų gaminių prieinamumą pagal
D punkte išdėstytas taisykles;

(a) gaminius, naudojamus teikiant 
paslaugas laikantis D punkte išdėstytų 
taisyklių;

(b) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(b) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
c punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal c punktą;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;
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(d) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.

(d) funkcijas, veiklą, strategijas ir 
procedūras bei paslaugos teikimo 
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, 
įskaitant neįgaliuosius, poreikius.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio A dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio B dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
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tarptautiniu lygmenimis;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio C dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(a) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
b punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal b punktą;

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
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lygmenimis; kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio D dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(b) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(c) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(c) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(d) gaminio sąsajos su pagalbiniais (d) kai aktualu, gaminys turi būti 
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prietaisais. suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio D dalies 1 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie gaminio prieinamumą 
ir jo suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas funkcinių 
sutrikimų turintiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo septintos eilutės VI skirsnio antro stulpelio D dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto b ir c papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
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vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;

(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą;

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
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leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;

(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo aštuntos eilutės VII skirsnio antro stulpelio A dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) užtikrinant teikiant paslaugas (a) gaminius, naudojamus teikiant 
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naudojamų gaminių prieinamumą pagal
B punkte „Gaminiai“ išdėstytas taisykles;

paslaugas laikantis B punkte „Gaminiai“ 
išdėstytų taisyklių;

(b) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(b) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
c punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal c punktą;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

(d) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(d) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(e) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.

(e) funkcijas, veiklą, strategijas ir 
procedūras bei paslaugos teikimo 
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, 
įskaitant neįgaliuosius, poreikius.
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo aštuntos eilutės VII skirsnio antro stulpelio A dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo aštuntos eilutės VII skirsnio antro stulpelio B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;
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(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą);

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą) ir jo 
prekės ženklo, pavadinimo ir rūšies 
nuorodą, kuri;

(i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus; 

(ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis ir kad jis 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(i) instrukcijų turinys turi būti 
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudojant galima sugeneruoti 
alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 
gali būti pateikiami įvairiais būdais, taip 
pat keliomis juslėmis atpažįstamu būdu

(i) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas, kuris yra ir 
pastebimas, ir galimas naudoti, taip pat

(ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

(ii) gamintojas turi išvardyti gaminio 
prieinamumo savybes ir paaiškinti, kaip 
jomis naudotis, ir nurodyti, ar gaminys 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(iii) paprašius turi būti teikiamos 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(d) gaminio naudotojo sąsajos (d) gaminio naudotojo sąsajos 
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(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(f) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo aštuntos eilutės VII skirsnio antro stulpelio B dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie paslaugos prieinamumą 
ir jos suderinimą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo aštuntos eilutės VII skirsnio antro stulpelio B dalies 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
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jie turi būti projektuojami taip, kad: jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 
taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;
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(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą;

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;

(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
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prieinamumas. 

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo devintos eilutės VIII skirsnio antro stulpelio A dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos pasitelkiant:

(a) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(a) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones; ji turi būti teikiama įvairiais 
prieinamais formatais, pavyzdžiui:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
b punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal b punktą;

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 

(b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliaisiais 
įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant 
paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų 
įrenginių programinę įrangą, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, 
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lygmenimis; kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo devintos eilutės VIII skirsnio antro stulpelio A dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramos paslaugos

Jei įmanoma, paramos paslaugomis 
(pagalbos tarnybos, skambučių centrai, 
techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir 
mokymo paslaugos) užtikrinamas 
informacijos apie gaminio prieinamumą 
ir jo suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis teikimas funkcinių 
sutrikimų turintiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius, prieinamais 
komunikacijos būdais.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis šių 
prieinamumo reikalavimų:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

(a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi 
būti pateikiama įvairiais prieinamais 
formatais ir kuri:

(i) turi būti pateikiama keliomis (i) turi būti pateikiama keliomis 



PE594.023v02-00 76/83 AD\1121393LT.docx

LT

juslėmis atpažįstamu būdu; juslėmis atpažįstamu būdu;

(ii) turi būti suprantama; (ii) turi būti suprantama;

(iii) turi būti pastebima; (iii) turi būti pastebima;

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas; 

(iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir 
fono būtų pakankamas, siekiant kuo 
labiau padidinti įskaitomumą, 
atsižvelgiant į numatytas naudojimo 
sąlygas;

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą);

(b) gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 
pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 
uždarymą, naudojimą, šalinimą) ir jo 
prekės ženklo, pavadinimo ir rūšies 
nuorodą, kuri;

(i) turi atitikti 1a punkte nustatytus 
reikalavimus; 

(ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis ir kad jis 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

(i) instrukcijų turinys turi būti 
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudojant galima sugeneruoti 
alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 
gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 
keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir

(i) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas, kuris yra ir 
pastebimas, ir galimas naudoti, taip pat

(ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

(ii) gamintojas turi išvardyti gaminio 
prieinamumo savybes ir paaiškinti, kaip 
jomis naudotis, ir nurodyti, ar gaminys 
suderinamas su pagalbinėmis 
technologijomis;

(iii) paprašius turi būti teikiamos 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą;

(c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
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instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos 
atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, 
kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(d) gaminio naudotojo sąsajos 
(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 
informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 
punktą;

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą; 

(e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 
sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 
2 punktą;

(f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

(f) kai aktualu, gaminys turi būti 
suderinamas su įvairiais Sąjungos 
lygmeniu prieinamais pagalbiniais 
prietaisais ir technologijomis, įskaitant 
klausos techniką, pvz., klausos aparatus, 
telerites, kochlearinius implantus ir 
pagalbinius klausos įrenginius.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajos ir funkcinių 
savybių reikalavimai 

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

Siekiant, kad gaminių dizainas ir naudotojo 
sąsaja būtų prieinami, kaip nurodyta 1 
punkto d ir e papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami taip, kad:

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(a) komunikacija ir orientavimas būtų 
užtikrinami keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu, įskaitant:

(i) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti užtikrinamas bent 
vienas informacijos ir veikimo režimas, 
kurį taikant nereikia regėjimo;

(ii) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
informacijos ir veikimo režimai, jame turi 
būti užtikrinamas bent vienas 
informacijos ir veikimo režimas, kurį 



PE594.023v02-00 78/83 AD\1121393LT.docx

LT

taikant nereikia klausos;

(b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui;

(b) kai gaminiui valdyti reikia 
naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant nereikalinga 
naudotojų kalbinė reakcija;

(c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

(c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame turi būti bent vienas 
veikimo režimas, leidžiantis riboto 
regėjimo naudotojams geriau tą regėjimą 
panaudoti, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jei įmanoma, turėtų būti numatyta 
galimybė lanksčiai atskirti ir kontroliuoti 
priekinį planą ir fono vizualinius 
elementus ir lanksčiai valdyti būtiną 
matymo lauką;

(d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

(d) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai veikimo režimai, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant naudotojui nebūtinas 
gebėjimas suvokti spalvas;

(e) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 
triukšmą ir padidinti aiškumą;

(e) kai gaminyje užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, naudotojo galimybė 
kontroliuoti garsą arba geresnės garsinės 
savybės siekiant padidinti garso aiškumą, 
jame turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes, aiškumą ir garso 
stiprumą, ir galimybė lanksčiai atskirti ir 
kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, 
kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose 
garso takeliuose;

(f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

(g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

(f) jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, jame turi būti
užtikrinamas vienas veikimo režimas, 
leidžiantis naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
rankų judesių arba jėgos, taip pat nereikia 
vienu metu atlikti daugiau kaip vieno 
veiksmo;
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(h) būtų užtikrinami veikimo režimai
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;

(g) kai gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, jų informacijos ir
veikimo elementai turi būti pasiekiami 
visiems naudotojams arba visi naudotojai 
turi galėti juos pasiekti, taip pat esant 
ribotoms galimybėms pasiekti ar ribotai 
jėgai;

(i) būtų vengiama būtų vengiama
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

(h) kai užtikrinamas vizualus gaminio 
informacijos režimas, turi būti 
užtikrinamas bent vienas informacijos 
režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai;

(i) gaminyje užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant jį 
paprasčiau ir lengviau naudoti visiems 
naudotojams, įskaitant ribotus pažinimo 
gebėjimus turinčius naudotojus;

(j) kai gaminys pasižymi savybėmis, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kuriuo išlaikomas vartotojų 
privatumas tuo metu, kai jie naudojasi 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
jos turi būti teikiamos taip, kad būtų:

(a) užtikrinant, kad būtų prieinama 
fizinė aplinka, kurioje teikiama paslauga, 
įskaitant transporto infrastruktūrą, pagal C 
dalį, nedarant poveikio nacionaliniams ir 
Sąjungos teisės aktams dėl meninės, 
istorinės ar archeologinės reikšmės 
nacionalinių vertybių apsaugos;

(a) užtikrinama prieinama fizinė 
aplinka, kurioje teikiama paslauga, 
įskaitant transporto infrastruktūrą, pagal C 
dalį, nedarant poveikio nacionaliniams ir 
Sąjungos teisės aktams dėl meninės, 
istorinės ar archeologinės reikšmės 
nacionalinių vertybių apsaugos;
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(b) užtikrinant, kad būtų prieinami 
įrenginiai, įskaitant transporto priemones, 
laivus ir įrangą, kurių reikia paslaugai 
teikti:

(b) užtikrinamas įrenginių, įskaitant 
transporto priemones, laivus ir įrangą, 
kurių reikia paslaugai teikti, 
prieinamumas:

(i) fizinės aplinkos dizainas turi atitikti 
C dalies reikalavimus, susijusius su 
įlipimu, išlipimu, važiavimu ir naudojimu;

(i) fizinės aplinkos dizainas turi atitikti 
C dalies reikalavimus, susijusius su 
įlipimu, išlipimu, važiavimu ir naudojimu;

(ii) informacija turi būti pateikiama 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(ii) informacija turi būti pateikiama 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(iii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam vaizdiniam turiniui.

(iii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam vaizdiniam turiniui.

(c) užtikrinant teikiant paslaugas
naudojamų gaminių prieinamumą pagal A 
dalyje išdėstytas taisykles;

(c) užtikrinama gaminių, naudojamų 
teikiant paslaugas, atitiktis A dalyje 
išdėstytoms taisyklėms;

(d) teikiant informaciją apie paslaugos 
veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

(d) teikiama informacija apie 
paslaugos veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones, ir kad ji būtų 
teikiama skaitmeniniais ir prieinamais 
formatais:

(i) informacijos turinys turi būti 
teikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie galėtų būti pateikiami 
įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 
būdu;

(i) informacija turi būti pateikiama 
prieinamu internetiniu formatu ir kaip 
elektroninis neinternetinis dokumentas, 
užtikrinant, kad ji būtų suprantama, 
pastebima ir kad ją būtų galima naudoti;

(ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

(ii) ekonominės veikos vykdytojas turi 
išvardyti paslaugos prieinamumo savybes 
ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, taip pat 
nurodyti, ar ji suderinama su 
pagalbinėmis technologijomis;

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 
e punktą.

(iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines ir judriojo ryšio 
įrenginiams skirtas prietaikas bei 
interneto svetaines, reikalingas paslaugai 
teikti, teikiama pagal e punktą.

(e) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 
prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 
alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 

(e) nuosekliai ir tinkamai užtikrinamas
interneto svetainių ir paslaugai teikti 
reikalingų internetinių prietaikų
prieinamumas, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip
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programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

tvariai, kad būtų palengvintas sąveikumas 
su įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

(f) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(f) pateikiama prieinama informacija, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis;

(g) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.

(g) užtikrinamos funkcijos, veikla, 
strategijos ir procedūros bei paslaugos 
teikimo pakeitimai, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, 
įskaitant neįgaliuosius, poreikius.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio C dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Minimalus neįgaliesiems 
prieinamų kambarių kiekviename objekte 
skaičius turi būti:

(a) vienas neįgaliesiems pritaikytas 
kambarys objekte, turinčiame ne daugiau 
kaip 20 kambarių;

(b) du neįgaliesiems pritaikyti 
kambariai objektuose, kuriuose yra 
daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 50 
kambarių;

(c) vienas papildomas neįgaliesiems 
pritaikytas kambarys kas 50 papildomų 
kambarių.
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