
AM\1121397LT.docx PE599.726v03-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2015/0278(COD)

27.3.2017

PAKEITIMAI
447 - 697

Pranešimo projektas
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimais, suderinimo

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



PE599.726v03-00 2/160 AM\1121397LT.docx

LT

AM_Com_LegReport



AM\1121397LT.docx 3/160 PE599.726v03-00

LT

Pakeitimas 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami gaminį rinkai, 
platintojai patikrina, ar gaminys 
paženklintas CE ženklu, ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai ir nurodymai bei 
informacija kalba, kurią gali lengvai 
suprasti vartotojai ir kiti galutiniai 
naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai 
teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir 
importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Prieš tiekdami gaminį rinkai, 
platintojai patikrina, ar gaminys atitinka 
šią direktyvą, ar prie jo pridėti reikiami 
dokumentai ir nurodymai bei informacija 
kalba, kurią gali lengvai suprasti vartotojai 
ir kiti galutiniai naudotojai valstybėje 
narėje, kurios rinkai teikiamas gaminys, ir 
ar gamintojas ir importuotojas laikėsi 5 
straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 7 straipsnio 4 
dalyje nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami gaminį rinkai, 
platintojai patikrina, ar gaminys
paženklintas CE ženklu, ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai ir nurodymai bei 
informacija kalba, kurią gali lengvai 
suprasti vartotojai ir kiti galutiniai 
naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai 
teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir 
importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Prieš tiekdami gaminį rinkai, 
platintojai patikrina, ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai ir nurodymai bei 
informacija kalba, kurią gali lengvai 
suprasti vartotojai ir kiti galutiniai 
naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai 
teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir 
importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami gaminį rinkai, 
platintojai patikrina, ar gaminys
paženklintas CE ženklu, ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai ir nurodymai bei 
informacija kalba, kurią gali lengvai 
suprasti vartotojai ir kiti galutiniai 
naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai 
teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir 
importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų 
reikalavimų.

2. Prieš tiekdami gaminį rinkai, 
platintojai patikrina, ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai ir nurodymai bei
informacija kalba, kurią gali lengvai 
suprasti vartotojai ir kiti galutiniai 
naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai 
teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir 
importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 450
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys kelia pavojų, platintojas 
praneša apie tai gamintojui ir rinkos 
priežiūros institucijoms.

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis nedelsdamas praneša apie 
tai gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms ir neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis.

Or. it

Pakeitimas 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys kelia pavojų, platintojas 
praneša apie tai gamintojui ir rinkos 
priežiūros institucijoms.

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys neatitinka šios direktyvos 
nuostatų, platintojas praneša apie tai 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys kelia pavojų, platintojas 
praneša apie tai gamintojui ir rinkos 
priežiūros institucijoms.

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys kelia pavojų saugai arba 
sveikatai, platintojas praneša apie tai 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. de

Pakeitimas 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys kelia pavojų, platintojas 
praneša apie tai gamintojui ir rinkos 
priežiūros institucijoms.

3. Jeigu platintojas mano arba turi 
pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 
straipsnyje minimų prieinamumo 
reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 
kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 
jei gaminys kelia su saugumu arba 
sveikata susijusį pavojų, platintojas 
praneša apie tai gamintojui ir rinkos 
priežiūros institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei 
gaminys kelia pavojų, platintojai 
nedelsdami praneša valstybių narių, kurių 
rinkai jie tiekė tokius gaminius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį.

Or. en

Pakeitimas 455
Marco Zullo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei 
gaminys kelia pavojų, platintojai 
nedelsdami praneša valstybių narių, kurių 
rinkai jie tiekė tokius gaminius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų, 
platintojai nedelsdami praneša valstybių 
narių, kurių rinkai jie tiekė tokius 
gaminius, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.

Or. it

Pakeitimas 456
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys 
kelia pavojų, platintojai nedelsdami
praneša valstybių narių, kurių rinkai jie 
tiekė tokius gaminius, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie bet kokias taikomas 
taisomąsias priemones.

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys 
kelia pavojų, platintojai ne vėliau kaip per 
24 valandas praneša valstybių narių, kurių 
rinkai jie tiekė tokius gaminius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.
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Or. ro

Pakeitimas 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei 
gaminys kelia pavojų, platintojai 
nedelsdami praneša valstybių narių, kurių 
rinkai jie tiekė tokius gaminius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos. Be to, jei gaminys kelia su 
saugumu arba sveikata 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.

Or. en

Pakeitimas 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys 
kelia pavojų, platintojai nedelsdami 
praneša valstybių narių, kurių rinkai jie 

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos 
reikalavimų, pasirūpina, kad būtų imtasi 
būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų 
to gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų 
iš rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei 
gaminys kelia pavojų, platintojai 
nedelsdami praneša valstybių narių, kurių 
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tiekė tokius gaminius, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie bet kokias taikomas 
taisomąsias priemones.

rinkai jie tiekė tokius gaminius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys 
kelia pavojų, platintojai nedelsdami 
praneša valstybių narių, kurių rinkai jie 
tiekė tokius gaminius, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie bet kokias taikomas 
taisomąsias priemones.

5. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 
gaminys neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 
gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 
rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys 
kelia pavojų saugai arba sveikatai, 
platintojai nedelsdami praneša valstybių 
narių, kurių rinkai jie tiekė tokius 
gaminius, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie bet kokias taikomas taisomąsias 
priemones.

Or. de

Pakeitimas 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai

6. Platintojai kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms suteikia visą 
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platintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

informaciją ir dokumentus, būtinus 
gaminio atitikčiai nustatyti. Atitinkamai
institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

Or. en

Pakeitimas 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
platintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

6. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
platintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant įvykdyti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, atitikties 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
platintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

6. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
platintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, neatitiktį.
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Or. en

Pakeitimas 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
platintojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 
kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

6. To pageidaujančiai kompetentingai 
nacionalinei institucijai platintojai suteikia 
visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
gaminio atitikčiai nustatyti. Šiai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti gaminių, kuriuos jie tiekė rinkai, 
keliamą pavojų.

Or. en

Pakeitimas 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Platintojai užtikrina tinkamą ir 
nuolatinį darbuotojų mokymą, kad jie 
žinotų, kaip naudotis prieinamais 
gaminiais ir teikti prieinamas paslaugas. 
Mokymai apima tokius klausimus kaip 
informacijos teikimas, konsultacijos ir 
reklama.

Or. en

Pagrindimas

Įterpiama nauja nuostata, siekiant užtikrinti tinkamą ir nuolatinį darbuotojų mokymą, kad jie 
žinotų, kaip naudotis prieinamais gaminiais ir paslaugomis.
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Pakeitimas 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 1 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti 10 metų po to, kai gaminys jiems 
buvo patiektas, ir 10 metų po to, kai jie 
patiekė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 1 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti bent penkerius metus arba tokį 
laikotarpį, kuris atitinka aptariamo 
gaminio gyvavimo ciklą.

Or. en

Pakeitimas 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 1 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti 10 metų po to, kai gaminys jiems 
buvo patiektas, ir 10 metų po to, kai jie 
patiekė gaminį.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 1 
dalyje nurodytą informaciją turi galėti 
pateikti penkerius metus po to, kai 
gaminys jiems buvo patiektas, ir penkerius 
metus po to, kai jie patiekė gaminį.

Or. en

Pakeitimas 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 

2. Paslaugų teikėjai turi parengti 
būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje 
būtų paaiškinta, kaip paslaugos atitinka 3 
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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 
informaciją tol, kol paslauga teikiama.

straipsnyje nurodytus prieinamumo 
reikalavimus. Informacija turėtų būti 
pateikta viešai ir tokiu būdu, kuris būtų 
prieinamas neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai 
saugo informaciją tol, kol paslauga 
teikiama.

Or. en

Pakeitimas 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
informaciją tol, kol paslauga teikiama.

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 
neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai saugo 
informaciją tol, kol paslauga teikiama.

Or. en

Pakeitimas 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai
paslaugų teikėjai suteikia visą informaciją, 
būtiną gaminio atitikčiai 3 straipsnyje 
nurodytiems prieinamumo reikalavimams 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 

4. Paslaugų teikėjai kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms suteikia visą 
informaciją, būtiną gaminio atitikčiai 3 
straipsnyje nurodytiems prieinamumo 
reikalavimams nustatyti. Šiai institucijai 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 
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bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant užtikrinti paslaugų 
atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems 
reikalavimams.

visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
užtikrinti paslaugų atitiktį 3 straipsnyje 
nurodytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
paslaugų teikėjai suteikia visą informaciją, 
būtiną gaminio atitikčiai 3 straipsnyje 
nurodytiems prieinamumo reikalavimams 
nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant užtikrinti paslaugų 
atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems 
reikalavimams.

4. To pageidaujančiai kompetentingai 
nacionalinei institucijai paslaugų teikėjai 
suteikia visą informaciją, būtiną gaminio 
atitikčiai 3 straipsnyje nurodytiems 
prieinamumo reikalavimams nustatyti. Šiai 
institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant užtikrinti paslaugų 
atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 471
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Gaminiai ir paslaugos, kurie jau 
yra Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 
(neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų TSS) 
dalykas, atitinka 3 straipsnyje nurodytus 
prieinamumo reikalavimus.

Or. de
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Pagrindimas

Straipsniu siekiama išvengti dubliavimosi. Todėl gaminiai ir paslaugos, kurie jau yra 
Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo 
neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų dalykas, turėtų būti
laikomi atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Net jei paslauga arba paslaugos 
dalis teikiama pagal subrangos sutartį 
trečiajai šaliai, tos paslaugos 
prieinamumui neturėtų kilti pavojus ir 
turi būti laikomasi šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Paslaugų teikėjai užtikrina 
tinkamą ir nuolatinį darbuotojų mokymą, 
kad jie žinotų, kaip naudotis prieinamais 
gaminiais ir paslaugomis. Mokymai 
apima tokius klausimus kaip informacijos 
teikimas, konsultacijos ir reklama.

Or. en
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Pagrindimas

Įterpiama nauja nuostata, siekiant užtikrinti tinkamą ir nuolatinį darbuotojų mokymą, kad jie 
žinotų, kaip naudotis prieinamais gaminiais ir paslaugomis.

Pakeitimas 474
Igor Šoltes

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 iš esmės 
nekeičiamas pagrindinis gaminio ar 
paslaugos pobūdis.

Or. en

Pakeitimas 475
Jiří Maštálka

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 išlaidas ir naudą 
ekonominės veiklos vykdytojams 
palyginus su numatoma nauda funkcinių 
sutrikimų turintiems asmenims ir 
neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 476
Igor Šoltes
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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 išlaidas ir naudą 
ekonominės veiklos vykdytojams 
palyginus su numatoma nauda 
neįgaliesiems, funkcinių sutrikimų 
turintiems asmenims ir su amžiumi 
susijusių sutrikimų ar kitų sutrikimų 
turintiems asmenims, atsižvelgiant į 
konkretaus gaminio ar paslaugos 
naudojimo dažnumą ir trukmę.

Or. en

Pakeitimas 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 išlaidas ir naudą 
ekonominės veiklos vykdytojams 
palyginus su numatoma nauda funkcinių 
sutrikimų turintiems asmenims ir
neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus 
gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą 
ir trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti termino „asmenys, turintys funkcinių sutrikimų“ ir termino „neįgalieji“ 
nuorodą, kad būtų parodyta, kad ši direktyva bus naudinga gerokai didesnei gyventojų daliai. 
Taip pat, atliekant apskaičiuotų išlaidų ir naudos analizę, svarbu atsižvelgti į visus 
gyventojus, kuriems naudingi prieinami gaminiai ir paslaugos.

Pakeitimas 478
Marlene Mizzi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai, ar nėra reikšmingo neigiamo 
poveikio vartotojams, ypač dėl panašių 
gaminių ir paslaugų prieinamumo.

Or. en

Pakeitimas 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) automatų, kurie būtini paslaugoms 
teikti, gyvavimo ciklą.

Or. de

Pagrindimas

Jei, pavyzdžiui, kelionės bilietų automatas, kurio gyvavimo ciklas ilgesnis kaip 10 metų, dar 
tinkamas naudoti ir jam įsigyti reikalinga didelė investicija, nėra pagrįsta iš ekonominės 
veiklos vykdytojo reikalauti pradėjus taikyti šią direktyvą jį tuoj pat pakeisti kitu. Todėl kaip 
tik, vertinant, ar neatsiras neproporcinga našta, reikia atsižvelgti į automatų gyvavimo ciklą, 
juo labiau, kad į šios direktyvos taikymo sritį patenka tik nauji gaminiai ir paslaugos.

Pakeitimas 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) alternatyvas, kurias keleivių 
vežimo paslaugų teikėjai siūlo arba teikia 
nemokamai.
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Or. de

Pagrindimas

Paslaugų teikėjai, visų pirma transporto sektoriuje, dažnai skiria darbuotojų, kurie 
neįgaliesiems padeda naudotis automatais. Vertinant, ar neatsiranda neproporcinga našta, 
reikia įtraukti ir šią pagalbą, kuria galima daug individualiau atsižvelgti į neįgaliųjų 
poreikius.

Pakeitimas 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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, skiriami 
prieinamumui gerinti.

Or. en

Pakeitimas 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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 nėra teisėtos priežastys, kad 
našta būtų laikoma neproporcingai didele.

Or. en
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Pakeitimas 483
Jiří Maštálka

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 nėra teisėtos priežastys, kad 
našta būtų laikoma neproporcingai didele.

Or. en

Pakeitimas 484
Igor Šoltes

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. Prioritetų, laiko ar žinių 
trūkumas nėra teisėtos priežastys, kad 
našta būtų laikoma neproporcingai didele.

Or. en

Pakeitimas 485
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

prieinamumo reikalavimų laikymasis lemia 
esminį keitimą arba uždeda pernelyg didelę
naštą, atlieka rinkos priežiūros institucija, 
bendradarbiaudama su neįgaliesiems 
atstovaujančiomis organizacijomis.

Or. it

Pakeitimas 486
Igor Šoltes

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, kartu su naudotojais ir 
specialistais prieinamumo reikalavimų 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 
konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 
pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 
jie apie tai praneša valstybės narės, į kurios 
rinką gaminys ar paslauga pateikiami arba 
kurioje juos galima įsigyti, rinkos 
priežiūros institucijai. Rinkos priežiūros 
institucijai paprašius, jai turi būti 
pateikiamas 3 dalyje nurodytas 
vertinimas.
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dokumentus rinkos priežiūros institucijai.

Or. de

Pakeitimas 488
Igor Šoltes

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. 
Rinkos priežiūros institucija sistemingai 
tikrina vertinimą, kad būtų suteikta tokia 
išimtis, nebent ekonominės veiklos 
vykdytojas pateikė nepriklausomą 
trečiosios šalies vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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 

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

prašo. Labai mažoms įmonėms 
reikalavimas pranešti netaikomas, bet jos 
turi paprašius pateikti atitinkamus 
dokumentus rinkos priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 490
Anneleen Van Bossuyt

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. 
MVĮ reikalavimas pranešti netaikomas, bet 
jos turi paprašius pateikti atitinkamus 
dokumentus rinkos priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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, 

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, 
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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.

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. Rinkos priežiūros 
institucija sistemingai tikrina vertinimą, 
kad būtų suteikta tokia išimtis.

Or. en

Pakeitimas 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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 išimčių taikymo 
vertinimo principai ir kad jie būtų 
nuoseklūs.

Or. en

Pakeitimas 493
Igor Šoltes

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 
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nustatyti tinkami išimčių taikymo 
vertinimo principai ir kad jie būtų 
nuoseklūs.

Or. en

Pakeitimas 494
Jiří Maštálka

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 išimčių taikymo 
vertinimo principai ir kad jie būtų 
nuoseklūs.

Or. en

Pakeitimas 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Reikėtų skatinti vienodą neįgalių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų bei kitų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.

Pakeitimas 496
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės užtikrina, visų 
pirma stiprindamos paramos tinklus ir 
struktūras, kad MVĮ ir labai mažos 
įmonės būtų skatinamos jau 
projektuodamos gaminį ir paslaugos 
teikimą taikyti prieinamumo atžvilgiu 
racionalų požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 498
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinimo aktų priėmimo 
procedūra ir Europos standartų rengimas 
turi apimti nuolatines konsultacijas su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant neįgaliesiems 
atstovaujančias organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinimo aktų priėmimo 
procedūra turi apimti nuolatines 
konsultacijas su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
neįgaliesiems atstovaujančias 
organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti vienodą neįgalių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų bei kitų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.

Pakeitimas 500
Jiří Maštálka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinimo aktų priėmimo 
procedūra turi apimti nuolatines 
konsultacijas su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
neįgaliuosius ir jiems atstovaujančias 
organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracijos forma 
atitinka Sprendimo Nr. 768/2008/EB III 
priede nustatytą pavyzdį. Joje įrašoma šios 
direktyvos II priede nurodyta informacija 
ir ji nuolat atnaujinama. Reikalavimais 
dėl techninių dokumentų vengiama 
užkrauti neproporcingą naštą labai 
mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. 
Jie išverčiama į kalbą ar kalbas, nurodytas 
valstybės narės, kurios rinkai gaminys 
pateikiamas arba kurioje jis tiekiamas.

2. ES atitikties deklaracijos forma 
atitinka Sprendimo Nr. 768/2008/EB III 
priede nustatytą pavyzdį. Reikalavimais dėl 
techninių dokumentų vengiama užkrauti 
neproporcingą naštą labai mažoms, 
mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jie 
išverčiama į kalbą ar kalbas, nurodytas 
valstybės narės, kurios rinkai gaminys 
pateikiamas arba kurioje jis tiekiamas.

Or. en

Pakeitimas 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Be ES atitikties deklaracijos, ant 
pakuotės vartotojams paprastai ir tiksliai 
turi būti nurodyta informacija apie tai, 
kad gaminys pasižymi prieinamumo 
savybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Aiški nuoroda į prieinamumą sudarytų sąlygas vartotojams priimti informacija pagrįstą 
sprendimą.

Pakeitimas 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.

Bendrieji gaminių žymėjimo CE ženklu 
principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji 
principai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 
765/2008 30 straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.

Bendrieji gaminių žymėjimo CE ženklu 
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principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji 
principai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 
765/2008 30 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.

Bendrieji gaminių žymėjimo CE ženklu 
principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji 
principai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 
765/2008 30 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojams pageidaujant jiems prieinamu 
formatu būtų pateikiama rinkos priežiūros 
institucijų turima informacija apie tai, kaip 
ekonominės veiklos vykdytojai laikosi 3 
straipsnyje nustatytų atitinkamų 
prieinamumo reikalavimų, ir 12 straipsnyje 
numatytų išimčių vertinimas, išskyrus 
atvejus, kai ši informacija negali būti 
pateikta dėl konfidencialumo, kaip 
numatyta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojams prieinamu formatu būtų 
pateikiama rinkos priežiūros institucijų 
turima informacija apie tai, kaip 
ekonominės veiklos vykdytojai laikosi 3 
straipsnyje nustatytų atitinkamų 
prieinamumo reikalavimų, ir 12 straipsnyje 
numatytų išimčių vertinimas, išskyrus 
atvejus, kai ši informacija negali būti 
pateikta dėl konfidencialumo, kaip 
numatyta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
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19 straipsnio 5 dalyje. 19 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė sukuria 
viešai prieinamą duomenų bazių apie 
neprieinamus gaminius registrą. 
Vartotojai turėtų turėti galimybę gauti ir 
įrašyti informaciją apie neprieinamus 
gaminius. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad vartotojai ar kiti 
suinteresuotieji subjektai būtų 
informuojami apie galimybę pateikti 
skundą. Turi būti numatyta interaktyvioji 
sistema tarp nacionalinių duomenų bazių, 
už kurią galbūt būtų atsakinga Komisija 
arba atitinkamos atstovaujančios 
organizacijos, kad informaciją apie 
neprieinamus gaminius būtų galima 
skleisti po visą Europą.

Or. en

Pakeitimas 508
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė turėtų 
sukurti viešai prieinamą duomenų bazių 
registrą apie neprieinamus gaminius ir 
paslaugas. Valstybės narės taip pat imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos 
informuoti vartotojus ar kitus 
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suinteresuotuosius subjektus apie 
galimybę paskirtai kompetentingai 
institucijai pateikti pirmos pastraipos a ir 
b dalyse nurodytą skundą.

Or. en

Pagrindimas

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Pakeitimas 509
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

Nacionalinė duomenų bazė

Valstybės narės sukuria viešai prieinamą 
duomenų bazių apie neprieinamus 
gaminius registrą. Vartotojai turėtų turėti 
galimybę gauti ir įrašyti informaciją apie 
neprieinamus gaminius. Valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 
vartotojai ar kiti suinteresuotieji subjektai 
būtų informuojami apie galimybę pateikti 
skundą. Reikėtų numatyti interaktyviąją 
sistemą tarp nacionalinių duomenų bazių, 
už kurią galbūt būtų atsakinga Komisija 
arba atitinkamos atstovaujančios 
organizacijos, kad informaciją apie 
neprieinamus gaminius būtų galima 
skleisti po visą Europą.

Or. en
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Pakeitimas 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Nacionalinės duomenų bazės

Kiekviena valstybė narė sukuria ir 
reguliariai atnaujina nacionalinę 
duomenų bazę, prieinamą visiems 
piliečiams ir suinteresuotiesiems 
subjektams, kurioje pateikiama visa 
reikalinga informacija apie gaminių ir 
paslaugų, išvardytų 1 straipsnio 1 ir 
2 dalyse, prieinamumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniu lygmeniu su prieinamumu 
susijusį pavojų keliančių gaminių atveju 
taikoma procedūra

Nacionaliniu lygmeniu gaminių, 
neatitinkančių atitikties reikalavimų, 
atveju taikoma procedūra

Or. en

Pakeitimas 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniu lygmeniu su prieinamumu Nacionaliniu lygmeniu su saugumu arba 
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susijusį pavojų keliančių gaminių atveju 
taikoma procedūra

sveikata susijusį pavojų keliančių gaminių 
atveju taikoma procedūra

Or. en

Pakeitimas 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionaliniu lygmeniu su prieinamumu 
susijusį pavojų keliančių gaminių atveju 
taikoma procedūra

Nacionaliniu lygmeniu su prieinamumu 
susijusį pavojų saugai arba sveikatai
keliančių gaminių atveju taikoma 
procedūra

Or. de

Pakeitimas 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 turi pakankamo 
pagrindo manyti, kad gaminys, kuriam 
taikoma ši direktyva, neatitinka atitikties 
reikalavimų, jos atlieka vertinimą, susijusį 
su atitinkamu gaminiu ir apimantį visus 
šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai 
visapusiškai bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis.

Or. en
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Pakeitimas 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 gaminys, kuriam 
taikoma ši direktyva, kelia su šioje 
direktyvoje nustatytais prieinamumo 
aspektais susijusį pavojų saugai arba 
sveikatai, jos atlieka vertinimą, susijusį su 
atitinkamu gaminiu ir apimantį visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai 
visapusiškai bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis.

Or. de

Pakeitimas 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

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 saugumui ar 
sveikatai, jos atlieka vertinimą, susijusį su 
atitinkamu gaminiu ir apimantį visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai 
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bendradarbiauja su rinkos priežiūros 
institucijomis.

visapusiškai bendradarbiauja su rinkos 
priežiūros institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 517
Anneleen Van Bossuyt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad gaminys 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų 
veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos 
reikalavimus, pašalintų gaminį iš rinkos 
arba jį susigrąžintų per pagrįstą 
laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos 
į pavojaus pobūdį.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad gaminys 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų 
veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad gaminys 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų 
veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos 
reikalavimus, pašalintų gaminį iš rinkos 
arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį,
kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus 

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad gaminys 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 
kad atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų 
veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos 
reikalavimus, arba pašalintų gaminį iš 
rinkos per papildomą pagrįstą laikotarpį,
jeigu atitinkamas ekonominės veiklos 
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pobūdį. vykdytojas nesiima taisomųjų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 
straipsnis taikomas antroje pastraipoje 
nurodytoms priemonėms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas
arba apribotas gaminio tiekimas jų 
nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų 
pašalintas iš rinkos arba atšauktas. Apie 
tokias priemones rinkos priežiūros 
institucijos nedelsdamos informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares.

4. Kai atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas nesiima tinkamų 
taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros 
institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų 
priemonių, kad būtų užtikrinta gaminio 
atitiktis šioje direktyvoje nustatytiems 
prieinamumo reikalavimams. Apie tokias 
priemones rinkos priežiūros institucijos 
nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares.

Or. en

Pakeitimas 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 
arba apribotas gaminio tiekimas jų 
nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų 
pašalintas iš rinkos arba atšauktas. Apie 
tokias priemones rinkos priežiūros 
institucijos nedelsdamos informuoja 
Komisiją ir kitas valstybes nares.

4. Kai per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 
arba apribotas gaminio tiekimas jų 
nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų 
pašalintas iš rinkos. Apie tokias priemones 
rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos 
informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares.

Or. en

Pakeitimas 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, reikalingus reikalavimų 
neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 
įtariamos neatitikties ir keliamo pavojaus
pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu 
taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei 
bei atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo argumentams nustatyti. Visų 
pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, 
ar neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, reikalingus reikalavimų 
neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 
įtariamos neatitikties pobūdžiui ir 
nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių 
pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo 
ekonominės veiklos vykdytojo 
argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos 
priežiūros institucijos nurodo, ar 
neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

Or. en
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Pakeitimas 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, reikalingus reikalavimų 
neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 
įtariamos neatitikties ir keliamo pavojaus 
pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu 
taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei 
bei atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo argumentams nustatyti. Visų 
pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, 
ar neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, reikalingus reikalavimų 
neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 
įtariamos neatitikties ir su saugumu ar 
sveikata susijusio pavojaus pobūdžiui ir 
nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių 
pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo 
ekonominės veiklos vykdytojo 
argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos 
priežiūros institucijos nurodo, ar 
neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

Or. en

Pakeitimas 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, reikalingus reikalavimų 
neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 
įtariamos neatitikties ir keliamo pavojaus 
pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu 
taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei 
bei atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo argumentams nustatyti. Visų 
pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, 
ar neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

5. 4 dalyje nurodyta informacija 
apima visus duomenis, visų pirma 
duomenis, reikalingus reikalavimų 
neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 
įtariamos neatitikties ir keliamo pavojaus 
saugai arba sveikatai pobūdžiui ir 
nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių 
pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo 
ekonominės veiklos vykdytojo 
argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos 
priežiūros institucijos nurodo, ar 
neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

Or. de
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Pakeitimas 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gaminys neatitinka šios direktyvos 
3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba

a) gaminys neatitinka šios direktyvos 
3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, todėl 
kelia pavojų saugai arba sveikatai, arba

Or. de

Pakeitimas 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 13 straipsnyje nurodyti darnieji 
standartai, kuriais remiantis daryta 
atitikties prielaida, turi trūkumų.

b) 13 straipsnyje nurodyti darnieji 
standartai, kuriais remiantis daryta 
atitikties prielaida, turi trūkumų, todėl kelia 
pavojų saugai arba sveikatai.

Or. de

Pakeitimas 527
Anneleen Van Bossuyt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad šiam 
gaminiui būtų taikomos tinkamos 
ribojamosios priemonės, pvz., nedelsiamas 
gaminio pašalinimas iš jų rinkos.

8. Valstybės narės užtikrina, kad šiam 
gaminiui būtų nedelsiant taikomos 
tinkamos priemonės.
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Or. en

Pakeitimas 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad šiam 
gaminiui būtų taikomos tinkamos 
ribojamosios priemonės, pvz., nedelsiamas 
gaminio pašalinimas iš jų rinkos.

8. Valstybės narės užtikrina, kad šiam 
gaminiui būtų taikomos tinkamos,
proporcingos ribojamosios priemonės, 
pvz., nedelsiamas gaminio pašalinimas iš 
jų rinkos.

Or. de

Pakeitimas 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Siekiant sudaryti rinkos priežiūros 
institucijoms sąlygas keistis informacija ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
užtikrinti nuoseklų šioje direktyvoje 
išdėstytų prieinamumo reikalavimų 
taikymą arba tais atvejais, kai manoma, 
kad tai būtina, Komisijai paprašius 
parengti nuomonę dėl išimčių iš minėtų 
reikalavimų, Komisija įsteigia darbo 
grupę, sudarytą iš nacionalinių rinkos 
priežiūros institucijų atstovų ir atitinkamų 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
neįgaliuosius, atstovaujančių organizacijų 
atstovų.

Or. en
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Pakeitimas 530
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis

Keitimasis informacija

Siekiant sudaryti rinkos priežiūros 
institucijoms sąlygas keistis informacija ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais ir 
užtikrinti nuoseklų šioje direktyvoje 
išdėstytų reikalavimų taikymą arba tais 
atvejais, kai manoma, kad tai būtina, 
Komisijai paprašius parengti nuomonę 
dėl išimčių iš minėtų reikalavimų, 
Komisija įsteigia darbo grupę, sudarytą iš 
nacionalinių rinkos priežiūros institucijų 
atstovų ir atitinkamų suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant neįgaliuosius, 
atstovaujančių organizacijų atstovų.

Or. en

Pakeitimas 531
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios 
ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra 
pareiškiami prieštaravimai arba jeigu 
Komisija mano, kad nacionalinė priemonė 
prieštarauja Sąjungos teisės aktams, 
Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su valstybėmis narėmis ir 
atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju 
ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę 
priemonę. Remdamasi to vertinimo 
rezultatais, Komisija nusprendžia, ar 

Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios 
ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra 
pareiškiami prieštaravimai arba jeigu 
Komisija turi pagrįstų įrodymų, kad 
nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos 
teisės aktams, Komisija nedelsdama 
pradeda konsultacijas su valstybėmis 
narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos 
vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina 
nacionalinę priemonę. Remdamasi to 
vertinimo rezultatais, Komisija 
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nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne. nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra 
pagrįsta, ar ne.

Or. ro

Pakeitimas 532
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios 
ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra 
pareiškiami prieštaravimai arba jeigu 
Komisija mano, kad nacionalinė priemonė 
prieštarauja Sąjungos teisės aktams, 
Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su valstybėmis narėmis ir 
atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju 
ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę 
priemonę. Remdamasi to vertinimo 
rezultatais, Komisija nusprendžia, ar 
nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.

Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios 
ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra 
pareiškiama prieštaravimai arba jeigu 
Komisija mano, kad nacionalinė priemonė 
prieštarauja Sąjungos teisės aktams, 
Komisija nedelsdama pradeda 
konsultacijas su valstybėmis narėmis, 
neįgaliesiems atstovaujančiomis 
organizacijomis ir atitinkamu ekonominės 
veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina 
nacionalinę priemonę. Remdamasi to 
vertinimo rezultatais, Komisija 
nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra 
pagrįsta, ar ne.

Or. it

Pakeitimas 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, visos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
reikalavimų neatitinkantis gaminys būtų
pašalintas iš jų rinkų ir atitinkamai 
informuoja Komisiją. Jeigu nacionalinė 

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, visos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų 
užtikrinta reikalavimų neatitinkančio 
gaminio atitiktis ir atitinkamai informuoja
Komisiją. Jeigu nacionalinė priemonė 
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priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama 
valstybė narė tą priemonę panaikina.

laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė 
narė tą priemonę panaikina.

Or. en

Pakeitimas 534
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. I priedo IX skyriuje nurodyti 
prieinamumo reikalavimai taikomi:

1. I priedo I–V skyriuose nurodyti 
prieinamumo reikalavimai taikomi 1 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems 
gaminiams ir paslaugoms:

Or. en

Pakeitimas 535
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatant technines specifikacijas ir 
sutarties skyrimo kriterijus, susijusius su 
visais viešųjų pirkimų ir koncesijos 
sutarčių, kurių objektas yra skirtas 
naudoti asmenims, ar tai būtų visuomenės 
nariai, ar perkančiosios organizacijos 
arba perkančiosios įmonės darbuotojai, 
kurioms taikomos Direktyva 2014/23/ES,
Direktyva 2014/24/ES ir Direktyva 
2014/25/ES;

a) nustatant technines specifikacijas ir 
sutarties skyrimo kriterijus, susijusius su 
viešųjų pirkimų sutartimis, įskaitant 
mišriąsias sutartis, kaip apibrėžta šios 
direktyvos 1 straipsnio 3 dalyje, kurioms 
taikomos Direktyva 2014/24/ES50 arba
Direktyva 2014/25/ES51;

__________________ __________________

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo.

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų.

Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų.

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų.

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų.

Or. en

Pakeitimas 536
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatant prieinamumo 
reikalavimus, nurodytus rengiant ir 
įgyvendinant programas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1303/2013 dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo, Sanglaudos 
fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo, ir Reglamentą (ES) 
Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio 
fondo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 537
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatant prieinamumo 
reikalavimus, susijusius su socialiniais ir 
kokybės kriterijais, kuriuos nustatė 
kompetentingos institucijos konkurso dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 

Išbraukta.
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viešųjų paslaugų procedūroms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007;

Or. en

Pakeitimas 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatant prieinamumo 
reikalavimus, susijusius su socialiniais ir 
kokybės kriterijais, kuriuos nustatė 
kompetentingos institucijos konkurso dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų procedūroms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007;

c) nustatant prieinamumo 
reikalavimus, susijusius su socialiniais ir 
kokybės kriterijais, kuriuos nustatė 
kompetentingos institucijos konkurso dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų procedūroms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007, jei 
kompetentingos institucijos nurodė taikyti 
prieinamumo reikalavimus;

Or. de

Pagrindimas

Kompetentinga institucija gali pati nuspręsti, ar į viešojo pirkimo kriterijus įtraukti 
prieinamumo reikalavimus. Jei ji vis dėlto nusprendžia juos įtraukti, kriterijai turi atitikti 
šioje direktyvoje numatytus prieinamumo reikalavimus.

Pakeitimas 539
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) transporto infrastruktūrai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 37 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 540
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 541
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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 

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

Or. en

Pakeitimas 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 išlaidas ir naudą 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms palyginus su numatoma 
nauda funkcinių sutrikimų turintiems 
asmenims ir neįgaliesiems, atsižvelgiant į 
konkretaus gaminio ar paslaugos 
naudojimo dažnumą ir trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti termino „asmenys, turintys funkcinių sutrikimų“ ir termino „neįgalieji“ 
nuorodą, kad būtų parodyta, kad ši direktyva bus naudinga gerokai didesnei gyventojų daliai. 
Taip pat, atliekant apskaičiuotų išlaidų ir naudos analizę, svarbu atsižvelgti į visus 
gyventojus, kuriems naudingi prieinami gaminiai ir paslaugos.

Pakeitimas 544
Igor Šoltes

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 išlaidas ir naudą 
susijusioms kompetentingoms
institucijoms palyginus su numatoma 
nauda neįgaliesiems ir funkcinių 
sutrikimų turintiems asmenims, 
atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar 
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paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę.

Or. en

Pakeitimas 545
Igor Šoltes

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 neturėtų būti laikomi teisėtomis 
priežastimis, kad našta būtų laikoma 
neproporcingai didele.

Or. en

Pakeitimas 546
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis

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 ir prieinamais 
formatais.

Or. en

Pakeitimas 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
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Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis

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 ir prieinamais 
formatais.

Or. en

Pakeitimas 548
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis

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 ir prieinamais 
formatais.

Or. en

Pakeitimas 549
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei Komisija turi pagrindo abejoti 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
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sprendimu, Komisija gali prašyti 19a 
straipsnyje nurodytos darbo grupės 
patikrinti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
vertinimą ir parengti nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 550
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas priemones 
sudaro:

Išbraukta.

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;

b) nuostatos, pagal kurias viešojo 
sektoriaus įstaigos ar privačios 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, gali pagal 
nacionalinę teisę kreiptis į teismus arba 
kompetentingas administracines 
institucijas vartotojų naudai, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 
nacionalinių nuostatų, kuriomis 
perkeliama ši direktyva.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išbraukti šias teisės nuostatas, nes kitaip atsiras galimybė pradėti taikyti 
actio popularis.
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Pakeitimas 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 tiesiogiai 
paveiktas vartotojas gali pagal nacionalinę 
teisę kreiptis į teismus arba kompetentingas 
administracines institucijas, kad užtikrintų 
šią direktyvą į nacionalinę teisę
perkeliančių nuostatų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatos, pagal kurias viešojo 
sektoriaus įstaigos ar privačios asociacijos, 
organizacijos arba kiti juridiniai asmenys,
kurie yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis, gali pagal nacionalinę teisę 
kreiptis į teismus arba kompetentingas 
administracines institucijas vartotojų 
naudai, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi nacionalinių nuostatų, kuriomis 
perkeliama ši direktyva.

b) nuostatos, pagal kurias viešojo 
sektoriaus įstaigos ar privačios asociacijos, 
organizacijos arba kiti juridiniai asmenys,
kuriuos tiesiogiai paveikė gaminio ar 
paslaugos neatitiktis, gali pagal 
nacionalinę teisę kreiptis į teismus arba 
kompetentingas administracines institucijas 
vartotojų naudai, siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi nacionalinių nuostatų, 
kuriomis perkeliama ši direktyva.

Or. en

Pakeitimas 553
Igor Šoltes

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

ba) nuostatos, kuriomis sukuriamas 
prieinamas, visa apimantis ir tinkamų 
išteklių turintis vartotojų skundų 
nagrinėjimo mechanizmas, papildantis 
įgyvendinimo ir stebėsenos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuostatos, kuriomis sukuriamas 
visa apimantis ir tinkamų išteklių turintis 
vartotojų skundų nagrinėjimo 
mechanizmas, papildantis įgyvendinimo ir 
stebėsenos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuostatos, kuriomis sukuriamas 
visa apimantis ir tinkamų išteklių turintis 
vartotojų skundų nagrinėjimo 
mechanizmas, papildantis įgyvendinimo ir 
stebėsenos sistemą.

Or. en



PE599.726v03-00 54/160 AM\1121397LT.docx

LT

Pakeitimas 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuostatos, pagal kurias 
sukuriamas visa apimantis, tinkamų 
išteklių turintis vartotojų skundų 
nagrinėjimo mechanizmas, papildantis 
įgyvendinimo ir stebėsenos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 557
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuostatos, pagal kurias 
nustatomas vartotojų skundų nagrinėjimo 
mechanizmas;

Or. it

Pakeitimas 558
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad, 
prieš imantis veiksmų teismuose ar 
kompetentingose administracinėse 
institucijose, atitinkamiems ekonominės 
veiklos vykdytojams būtų suteikta 
galimybė pašalinti bet kokią įtariamą 
neatitiktį šios direktyvos nuostatoms, 
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pasitelkiant susitarimo, bendradarbiavimo 
ar alternatyvius ginčų su vartotojais, 
viešosiomis įstaigomis ir (arba) 
privačiomis asociacijomis, 
organizacijomis ar kitais teisėtą interesą 
turinčiais juridiniais asmenimis 
sprendimo mechanizmus. Ši priemonė 
vadinama „susitarimo mechanizmu“.

Jeigu neatitiktis nepašalinama taip, kad 
abi šalys būtų patenkintos, per 15 dienų 
nuo dienos, kai ekonominės veiklos 
vykdytojui pranešama apie vartotojams, 
viešosioms įstaigoms ir (arba) privačioms 
asociacijoms, organizacijoms ar kitiems 
teisėtą interesą turintiems juridiniams 
asmenims kylantį susirūpinimą, 
susitarimas taikant šį mechanizmą 
laikomas nepasiektu, nebent šalys 
abipusiai susitaria pratęsti tokį laikotarpį.

Jei taikant šį mechanizmą susitarimas 
nepasiekiamas, nacionaliniai teismai, 
vertindami įrodymus byloje dėl įtariamos 
esminės neatitikties šiai direktyvai, privalo 
atsižvelgti į tai, ar šalys pasinaudojo, ar 
nepasinaudojo susitarimo mechanizmu.

Or. en

Pakeitimas 559
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis straipsnis netaikomas 
sutartims, kurioms taikomos direktyvos 
2014/24/ES ir 2014/25/ES.

Or. en

Pakeitimas 560
Igor Šoltes
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Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Siekdamos 2a dalyje nurodyto 
tikslo, valstybės narės skatina ekonominės 
veiklos vykdytojus įgyvendinti ir viešai 
skelbti informaciją apie vartotojų skundų 
nagrinėjimo mechanizmą, kuriuo 
siekiama išspręsti ginčus.

Or. en

Pakeitimas 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Numatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2. Numatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir pakankamai
atgrasomos, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai laikytųsi šioje direktyvoje 
nustatytų prieinamumo reikalavimų savo 
gaminiams ir paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Numatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2. Numatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, 
tačiau neturi pakeisti ekonominės veiklos 
vykdytojų įsipareigojimo užtikrinti jų 
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gaminių ir paslaugų prieinamumą 
vykdymo.

Or. en

Pakeitimas 563
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės sutelkia 
reikalingus išteklius nuobaudoms taikyti 
ir surinkti. Iš nuobaudų taikymo gautos 
pajamos iš naujo investuojamos į su 
prieinamumu susijusias priemones.

Or. en

Pakeitimas 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iš nuobaudų taikymo gautos 
pajamos iš naujo investuojamos į su 
prieinamumu susijusias priemones.

Or. en

Pakeitimas 565
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis straipsnis netaikomas 
sutartims, kurioms taikomos direktyvos 
2014/24/ES ir 2014/25/ES.

Or. en

Pakeitimas 566
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias 
nuostatas nuo ... [įterpti datą – šešeri metai 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias 
nuostatas nuo:

a) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytiems gaminiams –
bendrosios paskirties kompiuterių įrangai 
ir operacinėms sistemoms;

b) ... [penkeri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] – 1 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems 
gaminiams – savitarnos terminalams;

c) ... [ketveri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos ]– 1 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytiems 
gaminiams – vartotojų galiniams 
įrenginiams su pažangiomis 
kompiuterinėmis galimybėmis, 
susijusiomis su telefonijos paslaugomis;

d) ... [ketveri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] – 1 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytiems 
gaminiams – vartotojų galiniams 
įrenginiams su pažangiomis 
kompiuterinėmis galimybėmis, 
susijusiomis su audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugomis;
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e) ... [ketveri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] – 1 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytiems 
gaminiams – buitiniams prietaisams, 
valdomiems naudotojo sąsaja;

f) ... [ketveri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] – 1 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms 
paslaugoms – telefonijos paslaugoms;

g) ... [šešeri metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
b punkte nurodytoms paslaugoms –
audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugoms;

h) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte nurodytoms paslaugoms –
keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir 
vandens transporto paslaugoms (interneto 
svetainėms ir mobiliosioms 
programėlėms);

i) ... [penkeri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] – 1 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytoms 
paslaugoms –keleivinio oro, autobusų, 
geležinkelių ir vandens transporto 
paslaugoms (savitarnos terminalams ir 
bilietų pardavimo automatams);

j) ... [dešimt metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte nurodytoms paslaugoms –
keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir 
vandens transporto paslaugoms 
(transporto priemonėms ir 
infrastruktūrai);

k) ... [penkeri metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] – 1 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytoms 
paslaugoms – banko paslaugoms ir 
mokėjimo terminalams (savitarnos 
terminalams ir mokėjimo terminalams);

l) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
d punkte nurodytoms paslaugoms – banko 
paslaugoms ir mokėjimo terminalams 
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(banko paslaugoms);

m) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
e punkte nurodytoms paslaugoms –
e. knygoms;

n) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
f punkte nurodytoms paslaugoms –
e. prekybai, gaminių ir paslaugų teikėjų 
interneto svetainėms, socialinei 
žiniasklaidai, naujienų svetainėms ir 
interneto platformoms;

o) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
g punkte nurodytoms paslaugoms –
apgyvendinimo paslaugoms (interneto 
svetainėms);

(p)- ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnio 2 dalies 
g punkte nurodytoms paslaugoms –
apgyvendinimo paslaugoms (fizinei 
aplinkai).

Or. en

Pakeitimas 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias 
nuostatas nuo ... [įterpti datą – šešeri metai 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias 
nuostatas nuo ... [įterpti datą – penkeri
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos].

Or. en

Pakeitimas 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias 
nuostatas nuo ... [įterpti datą – šešeri metai 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

2. Valstybės narės pradeda taikyti šias 
nuostatas nuo:

Or. en

Pakeitimas 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 1 straipsnyje 
nurodytiems gaminiams ir paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sutrumpinti direktyvos įgyvendinimą, kad būtų užtikrinta, kad funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys ir neįgalieji per pagrįstą laikotarpį galėtų naudotis prieinamumo 
teikiamomis galimybėmis.

Pakeitimas 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ... [dešimt metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] – 3 straipsnio 10 
dalyje nurodytoms su fizine aplinka 
susijusioms nuostatoms.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pagrįstas papildomas laikas, skirtas laikytis šios direktyvos reikalavimų, susijusių 
su fizine aplinka.

Pakeitimas 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, kurios naudojasi 3 
straipsnio 10 dalyje numatyta galimybe, 
pateikia Komisijai pagrindinių 
nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos 
šiuo tikslu priima, tekstą ir pateikia 
Komisijai ataskaitą apie jas įgyvendinant 
padarytą pažangą.

5. Valstybės narės pateikia Komisijai 
ataskaitą apie įgyvendinant padarytą 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Nepažeisdamos 2 straipsnio 27 dalies, 
valstybės narės gali numatyti pereinamąjį 
šešerių metų trukmės laikotarpį nuo šios 
direktyvos taikymo datos, per kurį 
paslaugų teikėjai gali toliau teikti savo 
paslaugas, naudodami gaminius, kuriuos 
jie iki šios datos teisėtai naudojo teikdami 
panašias paslaugas.
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Or. en

Pakeitimas 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ... [įterpti datą - ne vėliau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos taikymo] ir vėliau kas 
penkerius metus pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui šios direktyvos taikymo 
ataskaitą.

Komisija ... [ne vėliau kaip praėjus 
trejiems metams nuo šios direktyvos 
taikymo] ir vėliau kas trejus metus pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui šios direktyvos 
taikymo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 574
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ... [įterpti datą - ne vėliau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo šios 
direktyvos taikymo] ir vėliau kas 
penkerius metus pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui šios direktyvos taikymo 
ataskaitą.

Komisija ... [įterpti datą – ne vėliau kaip 
praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos taikymo] ir vėliau kas trejus
metus pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios 
direktyvos taikymo ataskaitą.

Or. ro

Pakeitimas 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje ataskaitoje, be kita ko, 
atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir 
technologinius pokyčius, apžvelgiama 
gaminių ir paslaugų prieinamumo raida ir 
poveikis ekonominės veiklos vykdytojams 
ir neįgaliesiems, kur įmanoma nustatant 
galimas naštos sumažinimo sritis siekiant 
įvertinti poreikį peržiūrėti šią direktyvą.

1. Šioje ataskaitoje, remiantis gautais 
pranešimais, vertinama, ar šia direktyva 
buvo pasiekti joje nustatyti tikslai, visų 
pirma siekiant pagerinti laisvą prieinamų 
gaminių ir paslaugų judėjimą. Joje, be 
kita ko, atsižvelgiant į socialinius, 
ekonominius ir technologinius pokyčius 
bei atitikties šiai direktyvai lygį, 
apžvelgiama gaminių ir paslaugų 
prieinamumo raida ir poreikis įtraukti 
naujus gaminius ir paslaugas į direktyvos 
taikymo sritį arba pašalinti juos iš 
taikymo srities. Komisija taip pat įvertina 
12 ir 22 straipsnių taikymo veiksmingumą 
ir jų poveikį ekonominės veiklos 
vykdytojams ir neįgaliesiems, kur 
įmanoma nustatant galimas naštos 
sumažinimo sritis siekiant įvertinti poreikį 
peržiūrėti šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 576
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama 
į ekonominę veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų subjektų ir susijusių 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų
organizacijas, nuomonę.

3. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama 
į ekonominę veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų subjektų ir susijusių 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
neįgaliųjų organizacijas, nuomonę.

Or. en
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Pakeitimas 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama 
į ekonominę veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų subjektų ir susijusių 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų
organizacijas, nuomonę.

3. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama 
į ekonominę veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų subjektų ir susijusių 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
neįgaliųjų organizacijas, nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 578
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios paskirties kompiuterių įranga ir 
operacinės sistemos 

Bendrosios paskirties kompiuterių įranga ir 
operacinės sistemos bei e. knygų 
skaitytuvai,

Or. en

Pakeitimas 579
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Operacinės sistemos

1. Siekiant, kad paslaugas kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 
paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 
atitiktų 3 punkte nustatytus naudotojo 
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sąsajos ir funkcionalumo projektavimo 
reikalavimus. Paslaugų teikimas apima:
a) informaciją apie paslaugos veikimą ir 
jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones, kuri gali būti pateikiama 
skaitmeniniu formatu;
b) elektroninę informaciją, įskaitant 
svetaines, reikalingas paslaugai teikti.

Or. en

Pakeitimas 580
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio 1 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba 1. Bendros paskirties kompiuterių 
įrangos projektavimas ir gamyba

Or. en

Pakeitimas 581
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba 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:

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:

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:

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

i) yra suprantama;
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ii) turi būti suprantama; ii) yra pastebima;

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

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

iv) turi būti pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebima, galima naudoti, suprantama ir 
patvari;

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), kuri:

i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus:

ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus apie tai, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis, ir jo 
suderinamumą 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 pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
suvokiama, galima naudoti, suprantama 
ir patvari;

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui; 

ii) turi būti išvardijamos gaminio 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jomis naudotis, taip pat nurodomas 
jo suderinamumas su įvairiomis 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

iii) paprašius turi būti teikiama 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomą tekstą; 
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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) gaminys turi būti suderinamas su 
įvairiais pagalbiniais prietaisais ir 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis, įskaitant klausos techniką, 
tokią kaip klausos aparatai, teleritės, 
kochleariniai implantai ir pagalbiniai 
klausos įrenginiai.

Or. en

Pakeitimas 582
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajai ir gaminio 
projektavimui taikomi funkcionalumo 
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 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, gaminyje turi būti užtikrinamas 
bent vienas informacijos ir veikimo 
režimas, kurį taikant regėjimo nereikia; 

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



AM\1121397LT.docx 69/160 PE599.726v03-00

LT

informacijos ir veikimo režimas, kurį 
taikant klausos nereikia;

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

Kai gaminiui valdyti reikia naudotojų 
kalbinių duomenų įvesties, gaminyje turi 
būti užtikrinamas bent vienas veikimo 
režimas, kurį taikant naudotojams 
nereikia generuoti žodinių garsų, tokių 
kaip kalbėjimas, švilpimas ar 
spragsėjimas;

c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame būtų savybių, leidžiančių 
naudotojams geriau panaudoti savo ribotą 
regėjimą, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jeigu įmanoma, turėtų būti galimybės 
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) būtų užtikrinamas vizualinis 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

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

e) būtų užtikrinamos galimybės 
naudotojui valdyti garsą ir geresnės 
garsinės savybės siekiant padidinti 
aiškumą, įskaitant galimybę lanksčiai 
atskirti ir kontroliuoti priekinį planą ir 
fono garsus, kai balsas ir fonas pateikiami 
atskiruose garso takeliuose;

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

f) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir valdymo naudojant smulkiąją 
motoriką alternatyvos, įskaitant, jei 
gaminiui valdyti reikalingi rankų judesiai, 
gaminyje būtų užtikrinamos savybės, 
leidžiančios naudotojams juo naudotis 
alternatyviais valdymo būdais, kuriems 
nereikia naudoti smulkiosios motorikos, 
pvz., rankų judesių arba jėgos, taip pat 
nereikia vienu metu atlikti daugiau kaip 
vieno veiksmo;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis g) būtų užtikrinami veikimo režimai 
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
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valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos; ribotai jėgai, įskaitant kai gaminiai yra 
laisvai pastatomi arba įmontuojami, 
informacijos ir veikimo elementai turi būti 
pasiekiami standartiniu nuotoliu arba 
naudotojas turi galėti juos pasiekti;

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

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

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

i) būtų užtikrintos savybės, dėl kurių 
komunikacija su gaminiu ir jo 
naudojimas būtų lengvesnis ir 
paprastesnis;

ia) kai gaminys apima savybes, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti išlaikomas naudotojų 
privatumas, kai jie naudojasi tomis 
savybėmis;

Or. en

Pakeitimas 583
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio 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 ir 
neįgaliesiems prieinamais komunikacijos 
būdais.

Or. en
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Pagrindimas

Prireikus turėtų būti užtikrintas paramos paslaugų prieinamumas, siekiant suteikti visą 
reikiamą informaciją vartotojams.

Pakeitimas 584
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms

a) Naudojimas neturint regėjimo.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 
nereikia;

b) naudojimas turint regos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant asmenys 
galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 
sutrikimais;

c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

d) naudojimas neturint klausos.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant klausos 
nereikia;

e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes;
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f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti.

Kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 
duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
nereikalinga jų kalbinė reakcija;

g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai.

Kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 
veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo 
naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos;

h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti.

Jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, valdymo elementai 
turės būti pasiekiami visiems 
naudotojams;

i) pavojaus sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai sumažinimas.

Kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 
režimas, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kurį taikant 
sumažinama galimybė sukelti traukulius 
dėl jautrumo šviesai;

j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus.

IRT būtų užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 
kurių naudoti gaminį lengviau ir 
paprasčiau;

k) privatumas.

Kai IRT apima savybes, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas, turi būti 
užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas.

Or. en



AM\1121397LT.docx 73/160 PE599.726v03-00

LT

Pakeitimas 585
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai ir registracijos automatai

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

Or. en

Pakeitimas 586
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai ir registracijos automatai

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai, stovėjimo aikštelių bilietų 
pardavimo automatai, registracijos 
automatai ir mokėjimo terminalai 

Or. en

Pakeitimas 587
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai ir registracijos automatai

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

Or. en
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Pakeitimas 588
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų 
automatai ir registracijos automatai

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

Or. it

Pakeitimas 589
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba 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:

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, 
turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, 
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:

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

i) pateikiama keliomis juslėmis 
atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama; ii) yra suprantama;

iii) turi būti pastebima; iii) yra pastebima; atsižvelgiant į 
numatytas naudojimo sąlygas;

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

iv) turi būti išvardijamos gaminio 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jas aktyvuoti ir kaip jomis naudotis, 
taip pat nurodomas jo suderinamumas su 
pagalbinėmis technologijomis;
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v) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
ir tipo 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) gaminys turi būti suderinamas su 
pagalbiniais prietaisais ir technologijomis, 
įskaitant klausos techniką, tokią kaip 
klausos aparatai, teleritės, kochleariniai 
implantai ir pagalbiniai klausos 
įrenginiai. Gaminyje taip pat užtikrinama 
galimybė naudoti asmenines ausines.

Or. en

Pakeitimas 590
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajai ir gaminio 
projektavimui taikomi funkcionalumo 
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 b ir c papunkčiuose, kai tinkama, 
jie turi būti projektuojami vadovaujantis 
I skirsnio 2 dalies nuostatomis, taip pat:

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

a) neturi būti reikalaujama, kad 
prieinamumo savybė būtų aktyvuota tam, 
kad naudotojas, kuriam ta savybė 
reikalinga, galėtų ją aktyvuoti;
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b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui. 

b) 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;

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

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

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

d) jeigu naudojami raktai, bilietai 
arba kortelės, jie orientuojami taip, kad 
būtų pastebimi lytėjimo būdu, jeigu 
orientacija yra svarbi tolesniam rakto, 
bilieto arba kortelės naudojimui;

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

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

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 591
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio 2a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai funkcinėms savybėms:

a) Naudojimas neturint regėjimo. Kai 
IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, taip pat turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
regėjimo nereikia;
b) naudojimas turint regos sutrikimų. 
Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, taip pat turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
regos sutrikimų turintys asmenys galėtų 
kuo geriau pasinaudoti ta rega;
c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas ir kontrastą. Kai IRT 
užtikrinami vizualiniai veikimo režimai, 
taip pat turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojo 
gebėjimas suvokti spalvas ir kontrastą 
nereikalingas; 
d) naudojimas neturint klausos. Kai 
IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, taip pat turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
klausos nereikia;
e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų. Kai IRT užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, taip pat turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
apimantis geresnes garsines savybes, 
didesnį aiškumą ir garso stiprumą;
f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti. Kai taikant IRT reikia naudotojų 
kalbinių duomenų įvesties, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant nereikalinga naudotojų 
kalbinė reakcija; 
g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai. Kai taikant IRT reikia atlikti 
rankinius veiksmus, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos arba vienu metu naudotis 
keliomis kontrolės funkcijomis; 
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h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti. Jei IRT gaminiai yra laisvai 
pastatomi arba įmontuojami, jų valdymo 
elementai turi būti pasiekiami visiems 
naudotojams;
i) galimybės sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai mažinimas. Kai IRT 
užtikrinamas vizualus veikimo režimas, 
taip pat turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
šviesai; 
j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus. IRT turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant gaminį paprasčiau ir 
lengviau naudoti; 
k) privatumas. Kai IRT apima 
savybes, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas, turi būti užtikrintas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo išlaikomas 
vartotojų privatumas tuo metu, kai jie 
naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
užtikrinamas prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 592
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio 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 ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

a) užtikrinant teikiant paslaugas 
naudojamų gaminių prieinamumą pagal B 
punkte „Susiję vartotojų galutiniai 
įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos 
pajėgumais“ išdėstytas taisykles;

a) užtikrinant teikiant paslaugas 
naudojamų gaminių prieinamumą pagal B 
punkte „Susiję vartotojų galutiniai 
įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos 
pajėgumais“ išdėstytas taisykles;

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

veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:

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) ji pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
suvokiama, galima naudoti, suprantama 
ir patvari, kaip nurodyta c punkte;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

ii) kurioje išvardijamos paslaugos 
prieinamumo ypatybės ir paaiškinama, 
kaip galima jomis pasinaudoti pasitelkiant 
atitinkamą galinę įrangą ir kaip jos 
suderinamos su pagalbinėmis 
technologijomis;

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

iii) 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 paslaugai teikti 
reikalingų internetinių prietaikų
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) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
paslaugų, įskaitant paslaugai 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 tvariai, kad 
būtų palengvintas sąveikumas su įvairia 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;
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Or. en

Pakeitimas 593
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio A dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 internetinių prietaikų
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;

Or. en

Pakeitimas 594
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio A dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
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 



AM\1121397LT.docx 81/160 PE599.726v03-00

LT

tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 595
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio 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 suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis ir paslaugomis teikimas 
funkcinių sutrikimų turintiems 
naudotojams ir neįgaliesiems prieinamais 
komunikacijos būdais.

Or. en

Pakeitimas 596
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba 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:

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

a) informacijos apie gaminio
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 

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

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama; ii) yra suprantama;

iii) turi būti pastebima; iii) yra pastebima;

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

iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
ir tipo šriftu ir taip, kad kontrastas tarp 
ženklų ir fono būtų pakankamas, siekiant 
kuo labiau padidinti įskaitomumą
numatomomis naudojimo sąlygomis;

iva) turi būti pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebima, galima naudoti, suprantama ir 
patvari;

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), kuri:

i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus:

ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus apie tai, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis, ir jo 
suderinamumą 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 pateikiamas prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebimas, galimas naudoti, 
suprantamas ir patvarus;

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos gaminio 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jomis naudotis, taip pat nurodomas 
jo suderinamumas su įvairiomis 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

iia) paprašius turi būti teikiama 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
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Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomus formatus;

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) gaminys turi būti suderinamas su 
įvairiais pagalbiniais prietaisais ir 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis, įskaitant klausos techniką, 
tokią kaip klausos aparatai, teleritės, 
kochleariniai implantai ir pagalbiniai 
klausos įrenginiai.

Or. en

Pakeitimas 597
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajai ir gaminio 
dizainui taikomi funkcionalumo 
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 vadovaujantis 
I skirsnio 2 punkto nuostatomis, taip pat:

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

a) gaminys turi gebėti užkoduoti ir 
dekoduoti abipusį balso ryšį 
užtikrindamas tiksliąją garso atkurtį;

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

b) abipusį balso ryšį palaikantis 
gaminys taip pat turi sudaryti sąlygas 
naudotojui komunikuoti su kitu 
naudotoju pasitelkiant realiuoju laiku 
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perduodamą tekstą (angl. Real Time Text, 
RTT), kad RTT galėtų būti naudojamas 
atskirai arba drauge su balsu to paties 
skambučio metu;

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

c) jei užtikrindamas abipusį balso 
ryšį gaminys sąveikauja konkrečiame 
tinkle, jis taip pat turi sąveikauti realiuoju 
laiku perduodant tekstą to paties 
skambučio metu, naudodamas tam tinklui 
nustatytą realiuoju laiku perduodamo 
teksto formatą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

d) jei abipusį balso ryšį užtikrinantis 
gaminys apima realiuoju laiku 
perduodamo vaizdo funkciją, gaminys turi 
užtikrinti tokią vaizdo gebą, kuri leistų 
naudotojams komunikuoti naudojant 
gestų kalbą ir nuskaitant lūpų judesius;

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

e) jei gaminys perduoda išvesties 
signalą per garso keitlį, gaminyje turi būti 
priemonė, kuria naudojantis būtų 
veiksmingai prisijungiama prie klausos 
technikos, tokios kaip klausos aparatai, 
teleritės, kochleariniai implantai ir 
pagalbiniai klausos įrenginiai, ir turi 
sumažinti šios klausos technikos trukdžius 
iki mažiausio įmanomo lygio;

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 598
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos paslaugos 

Jei techniškai 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.

Or. en

Pakeitimas 599
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms

a) Naudojimas neturint regėjimo.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 
nereikia;

b) naudojimas turint regos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant asmenys 
galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 
sutrikimais;

c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
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nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

d) naudojimas neturint klausos.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant klausos 
nereikia;

e) naudojimas turint klausos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes;

f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti.

Kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 
duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
nereikalinga jų kalbinė reakcija;

g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai.

Kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 
veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo 
naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos;

h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti.

Jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, valdymo elementai 
turės būti pasiekiami visiems 
naudotojams;

i) pavojaus sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai sumažinimas.

Kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 
režimas, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kurį taikant 
sumažinama galimybė sukelti traukulius 
dėl jautrumo šviesai;

j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus.
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IRT būtų užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 
kurių naudoti gaminį lengviau ir 
paprasčiau;

k) privatumas.

Kai IRT apima savybes, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas, turi būti 
užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos ir 
susijusi vartotojų įranga su pažangiosios 
kompiuterijos pajėgumais

Vartotojų galiniai įrenginiai, susiję su
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis, 
taip pat interneto svetainių ir mobiliųjų 
programėlių struktūra

Or. en

Pakeitimas 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A. Paslaugos Išbraukta.

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje 
kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 
ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos: 
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a) užtikrinant teikiant paslaugas 
naudojamų gaminių prieinamumą pagal 
B punkte „Susijusi vartotojų įranga su 
pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ 
išdėstytas taisykles;

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

i) informacijos turinys turi būti 
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie gali būti pateikiami 
įvairiais būdais, taip pat keliomis juslėmis 
atpažįstamu būdu;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
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;

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.

Or. en
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Pakeitimas 602
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio 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 ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

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

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

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

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

i) informacijos turinys turi būti
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie gali būti pateikiami 
įvairiais būdais, taip pat keliomis juslėmis 
atpažįstamu būdu;

i) pateikiama prieinamu internetiniu 
formatu ir kaip elektroninis programų 
vadovas ir turi būti suvokiama, galima 
naudoti, suprantama ir patvari, kaip 
nurodyta c punkte;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos paslaugos 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip galima jomis pasinaudoti pasitelkiant 
atitinkamą galinę įrangą ir kaip jos 
suderinamos su pagalbinėmis 
technologijomis;

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

iii) kuria pateikiama prieinama 
informacija siekiant palengvinti 
papildomumą su kitomis trečiosios šalies 
teikiamomis prieigos paslaugomis.

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 

c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir paslaugai teikti 
reikalingų internetinių prietaikų
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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programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

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

ca) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
paslaugų, įskaitant paslaugai 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 patvariai, 
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.

Or. en

Pakeitimas 603
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir internetinių prietaikų
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 
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programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 604
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
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;

Or. en

Pakeitimas 605
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama 
į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų ir 
neįgaliųjų poreikius. Laikydamasis šio 
reikalavimo, paslaugos teikėjas teikia bent 
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šias prieigos paslaugas:

i) subtitrus kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems; 

ii) garsinį apibūdinimą; 

iii) įgarsintus subtitrus; 

iv) vertimą į gestų kalbą;

Or. en

Pakeitimas 606
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies 1 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) jei audiovizualinis turinys apima 
prieigos paslaugas, jos turi būti aiškiai 
nurodomos informacijoje apie turinį ir 
elektroninio programavimo vadove;

Or. en

Pakeitimas 607
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies 1 punkto e c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) konsultuodamiesi su naudotojų 
organizacijomis, įskaitant neįgaliesiems 
atstovaujančias organizacijas, 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
teikėjai turi užtikrinti prieigos paslaugų 
kokybę:

i) paslaugų teikėjai turi užtikrinti, 
kad subtitrai kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems būtų 
sinchronizuojami su vaizdu, kad jie būtų 
įskaitomi, tikslūs ir suprantami siekiant 
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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 gerai sinchronizuoti su 
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. Jei 
techniškai įmanoma, turi būti priimti 
reikalavimai, kuriais būtų užtikrinama 
vertimo į gestų kalbą paslaugų teikimo 
kontrolė.

Or. en

Pakeitimas 608
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio 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 



PE599.726v03-00 94/160 AM\1121397LT.docx

LT

ir jos suderinamumą su pagalbinėmis
technologijomis ir paslaugomis teikimas 
funkcinių sutrikimų turintiems 
naudotojams ir neįgaliesiems prieinamais 
komunikacijos būdais.

Or. en

Pakeitimas 609
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba 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:

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

a) informacijos apie gaminio
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

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

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama; ii) yra suprantama;

iii) turi būti pastebima; iii) yra pastebima;

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

iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 
ir tipo šriftu ir taip, kad kontrastas tarp 
ženklų ir fono būtų pakankamas, siekiant 
kuo labiau padidinti įskaitomumą 
numatomomis naudojimo sąlygomis;

iva) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebimos, galimos naudoti, 
suprantamos ir patvarios;

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), kuri:
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i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus;

ii) paprastai ir tiksliai informuoja 
naudotojus apie tai, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis ir kad yra 
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 ir turi būti 
pastebimos, galimos naudoti, 
suprantamos ir patvarios;

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos gaminio 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jomis naudotis, taip pat nurodomas 
jo suderinamumas su įvairiomis 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

iia) paprašius turi būti teikiama 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomus formatus;

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) gaminys turi būti suderinamas su 
įvairiais pagalbiniais prietaisais ir 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis, įskaitant klausos techniką, 
tokią kaip klausos aparatai, teleritės, 
kochleariniai implantai ir pagalbiniai 
klausos įrenginiai.
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Or. en

Pakeitimas 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Susiję vartotojų galutiniai įrenginiai 
su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais

B. Susiję vartotojų galutiniai įrenginiai 
su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais

1. Projektavimas ir gamyba 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:

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų neįgalieji, turintys su amžiumi 
susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami 
ir gaminami laikantis Ba punkte išdėstytų 
funkcinių savybių reikalavimų ir apima:

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo):

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama;

iii) turi būti pastebima; 

iv) turi būti pateikiama tinkamo 
dydžio šriftu, 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);

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;

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

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

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);

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

e) gaminio funkcionalumo, užtikrinant 
funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 
neįgaliųjų poreikius; 

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

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;

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

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

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 611
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

2. Naudotojo sąsajai ir gaminio 
projektavimui taikomi funkcionalumo 
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 vadovaujantis 
I skirsnio 2 punkto nuostatomis, taip pat:

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

a) jei gaminys rodo audiovizualinį 
turinį, jame turi būti veikimo režimas, 
pagal kurį esamus subtitrus kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems būtų galima rodyti 
standartiniu vaizdo kanalu;

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

b) jei gaminys rodo audiovizualinį 
turinį, jame turi būti mechanizmas, 
kuriuo naudojantis būtų galima pasirinkti 
esamą garsinį apibūdinimą ir paleisti jį 
per standartinį vaizdo kanalą;

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

c) jei gaminys rodo audiovizualinį 
turinį, jame turi būti mechanizmas, 
kuriuo naudojantis būtų galima pasirinkti 
esamus garsinius subtitrus ir paleisti juos 
per standartinį vaizdo kanalą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

d) jei gaminys rodo audiovizualinį 
turinį, kai techniškai įmanoma, jame turi 
būti mechanizmas, kuriuo naudojantis 
būtų galima pasirinkti esamą vertimą į 
gestų kalbą ir paleisti jį per standartinį 
vaizdo kanalą;

e) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir foną, be kita ko, sumažinti fono 

e) gaminys turi užtikrinti esamų 
prieigos paslaugų teikimą atskirai ir 
drauge su kitomis paslaugomis;
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triukšmą ir padidinti aiškumą;

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

f) gaminys turi suteikti galimybių 
kuo didesniu mastu individualizuoti 
prieigos paslaugas, įskaitant galimybes 
pasinaudoti prieigos paslaugomis 
naudojant kitas priemones, pvz., 
sinchronizavimą su kitu įrenginiu;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

g) valdymo įrenginiai, kuriais 
paleidžiamos prieigos paslaugos, 
naudotojams turi būti teikiami tokiu pat 
mastu kaip ir pagrindiniai žiniasklaidos 
valdymo įrenginiai;

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

h) gaminys turi būti aprūpintas 
veiksmingo bevielio prisijungimo prie 
klausos technikos, tokios kaip klausos 
aparatai, teleritės, kochleariniai implantai 
ir pagalbiniai klausos įrenginiai, 
priemone;

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

Or. en

Pakeitimas 612
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio 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 ir 
neįgaliesiems prieinamais komunikacijos 
būdais.

Or. en
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Pakeitimas 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms

a) Naudojimas neturint regėjimo.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 
nereikia;

b) naudojimas turint regos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant asmenys 
galėtų pasinaudoti savo regos sutrikimais;

c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

d) naudojimas neturint klausos.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant klausos 
nereikia;

e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes;

f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti.

Kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 
duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
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nereikalinga jų kalbinė reakcija;

g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai.

Kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 
veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo 
naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos;

h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti.

Jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, valdymo elementai 
turės būti pasiekiami visiems 
naudotojams;

i) pavojaus sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai sumažinimas.

Kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 
režimas, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kurį taikant 
sumažinama galimybė sukelti traukulius 
dėl jautrumo šviesai;

j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus.

IRT būtų užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 
kurių naudoti gaminį lengviau ir 
paprasčiau;

k) privatumas.

Kai IRT apima savybes, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas, turi būti 
užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca. Interneto svetainių ir mobiliųjų 
programėlių struktūra

a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir mobiliųjų įrenginių 
struktūros prieinamumą, kad naudotojai 
galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti, 
prireikus užtikrinant prieinamą 
elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 
palengvintas sąveikumas su įvairia 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 615
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

savitarnos terminalai, bilietų pardavimo 
automatai ir registravimo aparatai, 
naudojami keleivinio transporto 
paslaugoms teikti

savitarnos terminalai, įskaitant mokėjimo 
terminalus, bilietų pardavimo automatai ir 
registravimo aparatai, naudojami keleivinio 
transporto paslaugoms teikti

Or. en

Pakeitimas 616
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio A dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

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

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

i) informacijos turinys turi būti
pateikiamas tokia teksto forma, kurią 
naudotojas galėtų naudoti, kad 
sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 
formatus, kurie gali būti pateikiami 
įvairiais būdais, taip pat keliomis juslėmis 
atpažįstamu būdu;

i) ji turi būti pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebima, galima naudoti, suprantama ir 
patvari, kaip nurodyta b punkte;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos paslaugos 
prieinamumo savybės, įskaitant 
transporto priemonių ir aplinkinės 
infrastruktūros bei fizinės aplinkos 
prieinamumą, taip pat informaciją apie 
pagalbą, teikiamą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2006, Reglamentą (ES) 
Nr. 1177/2010, Reglamentą (EB) 
Nr. 1371/2007 ir Reglamentą (ES) 
Nr. 181/2011;

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

iii) paprašius turi būti teikiama
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomus formatus;

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, įskaitant paslaugai 
teikti reikalingas internetines prietaikas,
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip 
patvariai, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

ba) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
paslaugų, įskaitant paslaugoms teikti 
reikalingą mobiliųjų įrenginių 
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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 patvariai, 
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 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.

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

i) pažangų bilietų pardavimą 
(elektroninę rezervaciją, bilietų užsakymą 
ir kt.);

ii) keleivių informaciją realiuoju 
laiku (tvarkaraščius, informaciją apie 
transporto sutrikimus, jungiamuosius 
maršrutus, tolesnę kelionę kitų rūšių 
transportu ir pan.);

iii) papildomą informaciją apie 
paslaugas (pvz., stočių darbuotojus, 
sugedusius liftus ar paslaugas, kurios 
laikinai nebeteikiamos);

(ca) fizinę aplinką, kuri reikalinga 
siekiant teikti paslaugas, atitinkančias šio 
priedo X skirsnį.

Or. en

Pakeitimas 617
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio A dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir internetinių prietaikų
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 618
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio A dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) fizinę aplinką, kuri reikalinga siekiant 
teikti paslaugas, atitinkančias šio priedo X 
skirsnį.

Or. en

Pakeitimas 619
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio 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 suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis ir paslaugomis teikimas 
funkcinių sutrikimų turintiems 
naudotojams ir neįgaliesiems prieinamais 
komunikacijos būdais.
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Or. en

Pakeitimas 620
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Interneto svetainės, naudojamos 
keleivinio transporto paslaugoms teikti

Išbraukta.

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;

Or. en

Pakeitimas 621
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio 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 

a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir internetinių prietaikų
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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lygmenimis; tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio B dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) a punkte nurodytus reikalavimus 
turi atitikti bent interneto svetainių 
turinys, susijęs su šiomis operacijomis:

i) galimybės sužinoti tvarkaraščius, 
kainų nuolaidas, užsakymo ir vežimo 
kainas bei įsigyti sudėtinius bilietus 
teikimu;

ii) užsakymu arba užsakymo ar 
rezervacijos, įskaitant keleivių vežimo 
paslaugas, keitimu;

iii) užsiregistravimu;

iv) galimybės sudaryti asmeninį 
kelionės planą teikimu;

v) galimybės sužinoti vežimo eigą 
teikimu;

vi) galimybės naudotis asmenine kliento 
sąskaita teikimu;

vii) galimybės susisiekti su vežėju 
teikimu;

viii) galimybės gauti informaciją apie 
siūlomą su vežimu susijusią pagalbą 
teikimu.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas remiantis interneto svetainių „septynių pagrindinių elementų“ 
sąrašu, kurį sudarė JAV transporto departamentas („Nondiscrimination on the Basis of 
Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports 
(„Neįgaliųjų oro keleivių nediskriminavimas: galimybės naudotis interneto svetainėmis ir 
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automatais JAV oro uostuose užtikrinimas“) (DOT–OST–2011–0177).

Pakeitimas 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio B dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) a punkte nurodyti reikalavimai 
netaikomi trečiųjų asmenų teikiamam 
turiniui, kurio atitinkamas paslaugų 
teikėjas nefinansuoja, nekuria ir 
nekontroliuoja.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir 
mobiliųjų programų prieinamumo, prieinamumo reikalavimų neturėtų privalėti atitikti 
trečiųjų asmenų teikiamas turinys, kurio interneto svetainės teikėjas nekontroliuoja.

Pakeitimas 624
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C. Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos 
paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 
informacija realiuoju laiku

Išbraukta.

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

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

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

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
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;

Or. en

Pakeitimas 625
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio C punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C. Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos 
paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 
informacija realiuoju laiku

C. Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos 
paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 
pažangus registravimas, informacija 
realiuoju laiku

Or. en

Pakeitimas 626
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio D dalies antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Keleivinio oro, autobusų, 
geležinkelių ir vandens transporto 
paslaugos; interneto svetainės, naudojamos 
keleivinio transporto paslaugoms teikti; 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamos 
paslaugos, pažangus bilietų pardavimas ir 
informacija realiuoju laiku; savitarnos 
terminalai, bilietų pardavimo automatai ir 
registravimo aparatai, naudojami keleivinio 
transporto paslaugoms teikti 

D. Keleivinio oro, autobusų, 
geležinkelių ir vandens transporto 
paslaugos; interneto svetainės, naudojamos 
keleivinio transporto paslaugoms teikti; 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamos 
paslaugos, pažangus bilietų pardavimas ir 
informacija realiuoju laiku; savitarnos 
terminalai, įskaitant mokėjimo terminus, 
bilietų pardavimo automatai ir registravimo 
aparatai, naudojami keleivinio transporto 
paslaugoms teikti

Or. en

Pakeitimas 627
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio D dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Savitarnos terminalai, bilietų 
pardavimo automatai ir registravimo 
aparatai, naudojami keleivinio transporto 
paslaugoms teikti

D. Savitarnos terminalai, bilietų 
pardavimo automatai ir registravimo 
aparatai, naudojami keleivinio transporto 
paslaugoms teikti, atitinka II skirsnyje 
nustatytus reikalavimus

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:

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama;
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iii) turi būti pastebima; 

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

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;

d) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

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;

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

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

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

h) būtų užtikrinami veikimo režimai 
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai;
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i) būtų vengiama būtų vengiama 
sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.

Or. en

Pakeitimas 628
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 629
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 630
Olga Sehnalová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio 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 ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

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

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

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

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

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) turi būti pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebima, galima naudoti, suprantama ir 
tvari, kaip nurodyta c punkte;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

ii) išvardijamos prieigos paslaugos 
ypatybės ir paaiškinama, kaip galima 
jomis pasinaudoti pasitelkiant atitinkamą 
galinę įrangą;

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

iii) paprašius turi būti teikiama 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomus formatus;

iiia) informacija turi būti suprantama, 
pateikta B2 sudėtingumo lygio 
(savarankiškas vartotojas pagal Europos 
Tarybos sukurtą bendrą Europos kalbų 
mokėjimo orientacine sistemą) 
neviršijančia kalba.

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 

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

sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

ca) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
paslaugų, įskaitant bankų paslaugoms 
teikti reikalingą 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 patvariai, kad būtų 
palengvintas sąveikumas su įvairia 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

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

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

da) užtikrinant, kad e. tapatumo 
nustatymo, saugumo ir mokėjimo 
metodai, reikalingi paslaugos teikimui, 
būtų suprantami, galimi naudoti ir tvarūs, 
nekeliantys grėsmės vartotojo saugumui 
ar privatumui;

db) fizinė aplinka, kuri reikalinga 
siekiant teikti paslaugas, turi atitikti X 
skirsnyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 631
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio A dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) fizinė aplinka, kuri reikalinga siekiant 
teikti paslaugas, turi atitikti X skirsnyje 
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nustatytus reikalavimus;

Or. it

Pakeitimas 632
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio 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 suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis ir paslaugomis teikimas 
funkcinių sutrikimų turintiems 
naudotojams ir neįgaliesiems prieinamais 
komunikacijos būdais.

Or. en

Pakeitimas 633
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Interneto svetainės, naudojamos 
banko paslaugoms teikti

Išbraukta.

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

a) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
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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;

Or. en

Pakeitimas 634
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio 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 internetinių prietaikų
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;

Or. en

Pakeitimas 635
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C. Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos 
banko paslaugos

Išbraukta.

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

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

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;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
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;

Or. en

Pakeitimas 636
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti

D. Savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti, ir mokėjimo terminalai atitinka II 
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skirsnio nuostatas.

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:

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama;

iii) turi būti pastebima; 

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

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;

d) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

Or. en

Pakeitimas 637
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti

D. Savitarnos terminalai, įskaitant 
mokėjimo terminalus ir bankomatus, 
naudojami banko paslaugoms teikti
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Or. en

Pakeitimas 638
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. Savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti

D. savitarnos terminalai, įskaitant 
bankomatus, naudojami banko paslaugoms 
teikti, ir mokėjimo terminalai

Or. en

Pakeitimas 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. knygos E. knygos ir susijusi įranga

Or. en

Pakeitimas 640
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. knygos E. knygos ir e. knygų skaitytuvai

Or. en
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Pakeitimas 641
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio 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 ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

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

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

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

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

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) turi būti pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebima, galima naudoti, suprantama ir 
tvari, kaip nurodyta c punkte;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos paslaugos 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip galima jomis pasinaudoti pasitelkiant 
atitinkamą galinę įrangą ir kaip jos 
suderinamos su pagalbinėmis 
technologijomis;

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

iii) paprašius turi būti teikiama 
pakaitiniais neelektroniniais formatais. 
Pakaitiniai neelektroniniai formatai gali 
apimti stambų šriftą, Brailio raštą ar 
lengvai įskaitomus formatus;

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 

c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir paslaugai teikti 
reikalingų internetinių prietaikų
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip 
patvariai, kad būtų palengvintas 



AM\1121397LT.docx 121/160 PE599.726v03-00

LT

technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

(ca) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
paslaugų, įskaitant paslaugai 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 patvariai, 
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) įskaitant funkcijas, veiklą, 
strategijas ir procedūras bei paslaugos 
teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
funkcinių sutrikimų turinčių asmenų ir 
neįgaliųjų poreikius, užtikrinant naršymą 
visame dokumente, dinamišką formatą, 
galimybę sinchronizuoti tekstą ir garso 
medžiagą, teksto įgarsinimo technologiją, 
alternatyvių turinio perdavimo ir jo 
sąveikos su daugeliu pagalbinių 
technologijų galimybes tokiu būdu, kad 
jie būtų pastebimi, suprantami, galimi 
naudoti ir užtikrintų maksimalų 
suderinamumą su esama ir būsima 
naudotojo programine įranga.

Or. en

Pakeitimas 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio 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 pagrįstai naudotų neįgalieji, visi 
tiekimo grandinės veikėjai privalo jas 
teikti taip, kad jos atitiktų Ba punkte 
nustatytus funkcinių savybių 
reikalavimus, ir jos turi apimti:

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

a) gaminius, paslaugų teikėjų 
naudojamus teikiant atitinkamas
paslaugas pagal B punkte 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;

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;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
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) elektroninę informaciją, įskaitant 
susijusias interneto svetaines ir 
internetines prietaikas bei e. knygų 
įrangą, reikalingas paslaugai teikti;

d) elektroninę informaciją, įskaitant 
susijusias interneto svetaines ir 
internetines prietaikas bei e. knygų
įrangą, reikalingas paslaugai teikti;

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

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

procedūras bei paslaugos teikimo 
pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 
neįgaliųjų poreikius.

Or. en

Pakeitimas 643
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio A dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 internetinių prietaikų
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;

Or. en

Pakeitimas 644
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio A dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
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), 
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prireikus užtikrinant prieinamą 
elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 
palengvintas sąveikumas su įvairia 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 645
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio 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 suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis ir paslaugomis teikimas 
funkcinių sutrikimų turintiems 
naudotojams ir neįgaliesiems prieinamais 
komunikacijos būdais.

Or. en

Pakeitimas 646
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. Gaminiai B. Gaminiai turi atitikti I skirsnio 
reikalavimus.

1. Projektavimas ir gamyba

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

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama;

iii) turi būti pastebima;

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

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

c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, 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

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

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;

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

Siekiant, kad gaminių dizainas ir 
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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;

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

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

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba 1. Projektavimas ir gamyba

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų funkcinių sutrikimų turintys 
asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
pagrįstai naudotų neįgalieji ir asmenys, 
turintys su amžiumi susijusių sutrikimų, 
gaminiai projektuojami ir gaminami 
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sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 
gaminami užtikrinant šių elementų 
prieinamumą:

laikantis Ba punkte išdėstytų funkcinių 
savybių reikalavimų ir apima:

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

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

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama;

iii) turi būti pastebima;

iv) turi būti pateikiama tinkamo 
dydžio šriftu, 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);

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;

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

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

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);

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

e) gaminio funkcionalumo;

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

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

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

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

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

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms

a) Naudojimas neturint regėjimo.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 
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nereikia;

b) naudojimas turint regos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant asmenys 
galėtų pasinaudoti savo regos sutrikimais;

c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

d) naudojimas neturint klausos.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant klausos 
nereikia;

e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes;

f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti.

Kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 
duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
nereikalinga jų kalbinė reakcija;

g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai.

Kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 
veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo 
naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos;

h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti.

Jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, valdymo elementai 
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turės būti pasiekiami visiems 
naudotojams;

i) pavojaus sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai sumažinimas.

Kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 
režimas, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kurį taikant 
sumažinama galimybė sukelti traukulius 
dėl jautrumo šviesai;

j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus.

IRT būtų užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 
kurių naudoti gaminį lengviau ir 
paprasčiau;

k) privatumas.

Kai IRT apima savybes, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas, turi būti 
užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. Interneto svetainės ir mobiliosios 
programėlės

a) Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
e. knygų rinkmenų prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti, įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą, 
prireikus bendradarbiaujant su specialistų 
organizacijomis (arba „įgaliotomis 
įstaigomis“) siekiant užtikrinti 
alternatyvias prieinamo formato kopijas ir 
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taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

b) teikiant prieinamumo 
metaduomenis, kurie turi būti perduoti 
per vertės grandinę, kad būtų 
palengvintas prieinamų e. knygų 
suradimas.

Or. en

Pakeitimas 650
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. prekyba E. prekyba, įskaitant interneto svetainėse 
ir mobiliaisiais įrenginiais teikiamas 
pašto, energijos tiekimo ir draudimo 
paslaugas

Or. en

Pakeitimas 651
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. prekyba E. prekyba, įskaitant interneto svetainėse 
ir mobiliaisiais įrenginiais teikiamas 
pašto, energijos tiekimo ir draudimo 
paslaugas

Or. en
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Pakeitimas 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio 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 pagrįstai naudotų neįgalieji, 
paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 
atitiktų Aa punkte nustatytus funkcinių 
savybių reikalavimus, ir jos turi apimti:

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

a) informaciją apie paslaugos veikimą 
ir jos prieinamumo charakteristikas ir 
priemones;

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;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
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) elektroninę informaciją, įskaitant 
susijusias svetaines ir internetines 
prietaikas, reikalingas paslaugai teikti;

Or. en

Pakeitimas 653
Olga Sehnalová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio 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 ir 
asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos:

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

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

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) ji pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir turi būti 
pastebima, galima naudoti, suprantama ir 
tvari, kaip nurodyta b punkte;

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 
netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos paslaugos 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jomis naudotis, taip pat nurodoma, 
kaip jos papildo įvairias pagalbines 
technologijas;

iii) elektroninė informacija, įskaitant 
susijusias internetines prietaikas, 
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 paslaugai teikti 
reikalingų internetinių prietaikų
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip 
patvariai, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

ba) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
e. prekybos paslaugų, įskaitant paslaugai 
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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 patvariai, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

bb) užtikrinant, kad e. tapatumo 
nustatymo, saugumo ir mokėjimo 
metodai, reikalingi paslaugos teikimui, 
būtų suprantami, galimi naudoti ir 
patvarūs, nekeliantys grėsmės vartotojo 
saugumui ar privatumui;

Or. en

Pakeitimas 654
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio A dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 internetinių prietaikų
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;

Or. en

Pakeitimas 655
Igor Šoltes
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio A dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
paslaugų, įskaitant paslaugai 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;

Or. en

Pakeitimas 656
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio 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 suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis ir paslaugomis teikimas 
funkcinių sutrikimų turintiems 
naudotojams ir neįgaliesiems prieinamais 
komunikacijos būdais.

Or. en
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Pakeitimas 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio A a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aa. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms

a) Naudojimas neturint regėjimo.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 
nereikia;

b) naudojimas turint regos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant asmenys 
galėtų pasinaudoti savo regos sutrikimais;

c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

d) naudojimas neturint klausos.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant klausos 
nereikia;

e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes;

f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti.

Kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 
duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
nereikalinga jų kalbinė reakcija;



AM\1121397LT.docx 137/160 PE599.726v03-00

LT

g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai.

Kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 
veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo 
naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos;

h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti.

Jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, valdymo elementai 
turės būti pasiekiami visiems 
naudotojams;

i) pavojaus sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai sumažinimas.

Kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 
režimas, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kurį taikant 
sumažinama galimybė sukelti traukulius 
dėl jautrumo šviesai;

j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus.

IRT būtų užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 
kurių naudoti gaminį lengviau ir 
paprasčiau;

k) privatumas.

Kai IRT apima savybes, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas, turi būti 
užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio A b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ab. Interneto svetainės ir mobiliosios 
programėlės

a) Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių prieinamumą, kad 
naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 
suprasti, prireikus užtikrinant prieinamą 
elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 
palengvintas sąveikumas su įvairia 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

b) toliau nurodytas turinys nėra 
įtraukiamas: 

i) vaizdų rinkmenos, paskelbtos 
anksčiau nei šešeri metai po šios 
direktyvos taikymo datos, nebent jos turi 
esminę reikšmę paslaugai teikti;

ii) iš anksto įrašytos apibrėžtos 
trukmės medijos, paskelbtos anksčiau nei 
šešeri metai po šios direktyvos taikymo 
datos;

iii) internetiniai žemėlapiai ir 
kartografavimo paslaugos, jei esminė 
informacija pateikiama prieinamu 
skaitmeniniu būdu žemėlapių, skirtų 
navigacijai, atveju;

iv) trečiosios šalies turinys, kuris nėra 
nei finansuojamas, nei parengtas, nei 
kontroliuojamas paslaugų teikėjo.

Or. en

Pakeitimas 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projektavimas ir gamyba Išbraukta.

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:

a) informacijos apie gaminio 
naudojimą, pateikiamos su pačiu gaminiu 
(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

ii) turi būti suprantama;

iii) turi būti pastebima;

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

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

c) gaminio naudojimo, montavimo ir 
eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 
instrukcijų, 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

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

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 
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asmenų poreikius pagal 2 punktą;

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

Or. en

Pakeitimas 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Atitinka I skirsnio reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 661
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 
naudotų neįgalieji ir asmenys, turintys su 
amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 
projektuojami ir gaminami laikantis C 
punkte išdėstytų funkcinių savybių 
reikalavimų. Gaminių projektavimas ir 
gamyba apima:

Or. en
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Pakeitimas 662
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto a papunkčio i dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) turi būti pateikiama keliomis 
juslėmis atpažįstamu būdu;

i) turi būti suprantama;

Or. en

Pakeitimas 663
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto a papunkčio ii dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) turi būti suprantama; ii) turi būti pastebima;

Or. en

Pakeitimas 664
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto a papunkčio iii dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi būti pastebima; iii) turi būti pateikiama tinkamo 
dydžio ir tipo šriftu ir taip, kad kontrastas 
tarp ženklų ir fono būtų pakankamas, 
siekiant kuo labiau padidinti įskaitomumą 
numatomomis naudojimo sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 665
Jiří Maštálka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto a papunkčio iv dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) turi būti pateikiamos prieinamu 
internetiniu formatu ir kaip elektroninis 
neinternetinis dokumentas ir turi būti 
pastebimos, galimos naudoti, 
suprantamos ir patvarios;

Or. en

Pakeitimas 666
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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), kuri:

Or. en

Pakeitimas 667
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto b papunkčio i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) atitinka a punkte nustatytus 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 668
Jiří Maštálka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punkto 2 papunkčio b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) turi paprastai ir tiksliai informuoti 
naudotojus apie tai, kad gaminys pasižymi 
prieinamumo savybėmis, ir apie jo 
suderinamumą su pagalbinėmis 
technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 669
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Or. en

Pakeitimas 670
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto c papunkčio i dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir turi būti 
pastebimos, galimos naudoti, 
suprantamos ir patvarios;
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Or. en

Pakeitimas 671
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto c papunkčio ii dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) instrukcijose turi būti pateikiama 
alternatyvų netekstiniam turiniui;

ii) turi būti išvardijamos gaminio 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jomis naudotis, taip pat nurodomas 
jo suderinamumas su įvairiomis 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 672
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto c papunkčio ii a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 673
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto f papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gaminio sąsajos su pagalbiniais 
prietaisais.

f) gaminys turi būti suderinamas su 
įvairiais pagalbiniais prietaisais ir 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis, įskaitant klausos techniką, 
tokią kaip klausos aparatai, teleritės, 
kochleariniai implantai ir pagalbiniai 
klausos įrenginiai.

Or. en

Pakeitimas 674
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) apgyvendinimo paslaugos (fizinė 
aplinka).

Or. en

Pakeitimas 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudotojo sąsajos ir 
funkcionalumo projektavimas

Išbraukta.

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 
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būdu;

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

c) būtų užtikrinamos galimybės 
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

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

f) būtų užtikrinama naudotojo 
galimybė kontroliuoti garsą;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

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

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

Or. en

Pakeitimas 676
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudotojo sąsajos ir funkcionalumo 
projektavimas

Naudotojo sąsajai ir gaminio dizainui 
taikomi funkcionalumo reikalavimai

Or. en

Pakeitimas 677
Jiří Maštálka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, gaminyje turi būti užtikrinamas 
bent vienas informacijos ir veikimo 
režimas, kurį taikant regėjimo nereikia;

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

Or. en

Pakeitimas 678
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui.

b) komunikacijos ir orientavimo 
reikmėms būtų užtikrinama alternatyvų 
kalbiniam signalui. Kai gaminiui valdyti 
reikia naudotojų kalbinių duomenų 
įvesties, gaminyje turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
naudotojams nereikia generuoti žodinių 
garsų, tokių kaip kalbėjimas, švilpimas ar 
spragsėjimas;

Or. en

Pakeitimas 679
Jiří Maštálka
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtų užtikrinamos galimybės
lanksčiai keisti dydį ir kontrastą;

c) kai gaminyje užtikrinami 
vizualiniai komunikacijos ir veikimo 
režimai, jame būtų savybių, leidžiančių 
naudotojams geriau panaudoti savo ribotą 
regėjimą, įskaitant galimybes lanksčiai 
keisti dydį, kontrastą ir ryškumą 
neprarandant turinio ar funkcionalumo, 
ir, jeigu įmanoma, turėtų būti galimybės 
lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį 
planą ir fono vizualinius elementus ir 
lanksčiai valdyti būtiną matymo lauką

Or. en

Pakeitimas 680
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informacijai pateikti būtų 
užtikrinama spalvos keitimo alternatyva;

d) būtų užtikrinamas vizualinis 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

Or. en

Pakeitimas 681
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) būtų užtikrinamos galimybės 
naudotojui valdyti garsą ir geresnės 
garsinės savybės siekiant padidinti 
aiškumą, įskaitant galimybę lanksčiai 
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atskirti ir kontroliuoti priekinį planą ir fono 
garsus, kai balsas ir fonas pateikiami 
atskiruose garso takeliuose;

Or. en

Pakeitimas 682
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos;

g) būtų užtikrinamas nuoseklusis 
valdymas ir tikslaus valdymo alternatyvos; 
įskaitant, jei gaminiui valdyti reikalingi 
rankų judesiai, gaminyje būtų 
užtikrinamos savybės, leidžiančios 
naudotojams juo naudotis alternatyviais 
valdymo būdais, kuriems nereikia naudoti 
smulkiosios motorikos, pvz., rankų 
judesių arba jėgos, taip pat nereikia vienu 
metu atlikti daugiau kaip vieno veiksmo;

Or. en

Pakeitimas 683
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) būtų užtikrinami veikimo režimai 
esant ribotoms galimybėms pasiekti ar 
ribotai jėgai, įskaitant kai gaminiai yra 
laisvai pastatomi arba įmontuojami, 
informacijos ir veikimo elementai turi būti 
pasiekiami standartiniu nuotoliu arba 
naudotojas turi galėti juos pasiekti;

Or. en
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Pakeitimas 684
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 685
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) būtų užtikrintos savybės, dėl kurių 
komunikacija su gaminiu ir jo 
naudojimas būtų lengvesnis ir 
paprastesnis.

Or. en

Pakeitimas 686
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) kai gaminys apima savybes, 
kuriomis užtikrinamas prieinamumas, 
turi būti išlaikomas naudotojų 



AM\1121397LT.docx 151/160 PE599.726v03-00

LT

privatumas, kai jie naudojasi tomis 
savybėmis.

Or. en

Pakeitimas 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B dalies 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

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

Or. en

Pakeitimas 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B dalies 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) pateikiant prieinamą informaciją, 
siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 
pagalbinėmis paslaugomis ir 
technologijomis, įskaitant klausos 
technologijas, tokias kaip klausos 
aparatai, teleritės, kochleariniai implantai 
ir pagalbiniai klausos įrenginiai.

Or. en

Pakeitimas 690
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms

a) Naudojimas neturint regėjimo.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 
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nereikia;

b) naudojimas turint regos sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant asmenys 
galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 
sutrikimais;

c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas.

Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 
nereikia gebėjimo suvokti spalvas;

d) naudojimas neturint klausos.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant klausos 
nereikia;

e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų.

Kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis geresnes 
garsines savybes;

f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti.

Kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 
duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
nereikalinga jų kalbinė reakcija;

g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai.

Kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 
veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kuriuo 
naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius 
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos;

h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti.
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Jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 
arba įmontuojami, valdymo elementai 
turės būti pasiekiami visiems 
naudotojams;

i) pavojaus sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai sumažinimas.

Kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 
režimas, turi būti užtikrinamas bent 
vienas veikimo režimas, kurį taikant 
sumažinama galimybė sukelti traukulius 
dėl jautrumo šviesai;

j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus.

IRT būtų užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 
kurių naudoti gaminį lengviau ir 
paprasčiau;

k) privatumas.

Kai IRT apima savybes, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas, turi būti 
užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 
suteikiamas prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 691
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. Reikalavimai funkcinėms 
savybėms
a) Naudojimas neturint regėjimo. Kai 
IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
režimai, taip pat turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
regėjimo nereikia;
b) naudojimas turint regos sutrikimų. 
Kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 
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režimai, taip pat turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
regos sutrikimų turintys asmenys galėtų 
kuo geriau pasinaudoti ta rega;
c) naudojimas neturint gebėjimo 
suvokti spalvas ir kontrastą. Kai IRT 
užtikrinami vizualiniai veikimo režimai, 
taip pat turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant naudotojo 
gebėjimas suvokti spalvas ir kontrastą 
nereikalingas; 
d) naudojimas neturint klausos. Kai 
IRT užtikrinami garsiniai veikimo 
režimai, taip pat turi būti užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
klausos nereikia; 
e) naudojimas turint klausos 
sutrikimų. Kai IRT užtikrinami garsiniai 
veikimo režimai, taip pat turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
apimantis geresnes garsines savybes, 
didesnį aiškumą ir garso stiprumą;
f) naudojimas neturint gebėjimo 
kalbėti. Kai taikant IRT reikia naudotojų 
kalbinių duomenų įvesties, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kurį taikant nereikalinga naudotojų 
kalbinė reakcija; 
g) naudojimas esant ribotoms 
galimybėms atlikti rankų judesius ar 
ribotai jėgai. Kai taikant IRT reikia atlikti 
rankinius veiksmus, turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo naudotojams suteikiama galimybė 
naudotis IRT atliekant alternatyvius
veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 
ar jėgos arba vienu metu naudotis 
keliomis kontrolės funkcijomis; 
h) naudojimas esant ribotai galimybei 
pasiekti. Jei IRT gaminiai yra laisvai 
pastatomi arba įmontuojami, jų valdymo 
elementai turi būti pasiekiami visiems 
naudotojams;
i) galimybės sukelti traukulius dėl 
jautrumo šviesai mažinimas. Kai IRT 
užtikrinamas vizualus veikimo režimas, 
taip pat turi būti užtikrinamas bent vienas 
veikimo režimas, kurį taikant sumažinama 
galimybė sukelti traukulius dėl jautrumo 
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šviesai; 
j) naudojimas turint ribotus 
pažinimo gebėjimus. IRT užtikrinamas 
bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 
gaminį paprasčiau ir lengviau naudoti; 
k) privatumas. Kai IRT apima 
savybes, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas, taip pat turi būti 
užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, 
kuriuo išlaikomas vartotojų privatumas 
tuo metu, kai jie naudojasi IRT 
savybėmis, kuriomis užtikrinamas 
prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo X skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X SKIRSNIS. PRIEINAMUMO 
REIKALAVIMAI 3 STRAIPSNIO 10 
DALIES REIKMĖMS, KIEK TAI SUSIJĘ 
SU FIZINE APLINKA, KURIOJE 
TEIKIAMOS Į ŠIOS DIREKTYVOS 
TAIKYMO SRITĮ PATENKANČIOS
PASLAUGOS

X SKIRSNIS. PRIEINAMUMO 
REIKALAVIMAI 3 STRAIPSNIO 10 
DALIES REIKMĖMS, KIEK TAI SUSIJĘ 
SU FIZINE APLINKA, KURIOJE 
TEIKIAMI Į ŠIOS DIREKTYVOS 
TAIKYMO SRITĮ PATENKANTYS 
GAMINIAI IR PASLAUGOS

Or. en

Pakeitimas 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo X skirsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susijusių lauko zonų ir įrenginių, už 
kuriuos atsakingas paslaugos teikėjas,

a) susijusių lauko zonų ir įrenginių 
naudojimą;
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naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo X skirsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pastatų, už kuriuos atsakingas 
paslaugos teikėjas, prieigas;

b) pastatų prieigas;

Or. en

Pakeitimas 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo X skirsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įrangos ir įrenginių naudojimą, kai 
teikiama paslauga;

g) įrangos ir įrenginių naudojimą, kai 
teikiamas produktas arba paslauga;

Or. en

Pakeitimas 696
Igor Šoltes

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo X a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apgyvendinimo paslaugos

A. Paslaugos



PE599.726v03-00 158/160 AM\1121397LT.docx

LT

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 
plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 
turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 
ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 
sutrikimų, jos teikiamos: 
a) teikiant informaciją apie 
paslaugos veikimą ir jos prieinamumo 
charakteristikas ir priemones:
i) ji pateikiama prieinamu 
internetiniu formatu ir turi būti 
suvokiama, galima naudoti, suprantama 
ir tvari, kaip nurodyta b punkte;
ii) turi būti išvardijamos paslaugos 
prieinamumo savybės ir paaiškinama, 
kaip jomis naudotis, taip pat nurodoma, 
kaip jos papildo įvairias pagalbines 
technologijas; 
b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
interneto svetainių ir paslaugai teikti 
reikalingų internetinių prietaikų 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 
pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 
galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 
interaktyvumą), prireikus užtikrinant 
prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip 
patvariai, kad būtų palengvintas 
sąveikumas su įvairia naudotojo 
programine įranga ir pagalbinėmis 
technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis;
c) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 
mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 
e. prekybos paslaugų, įskaitant paslaugai 
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 patvariai, 
kad būtų palengvintas sąveikumas su 
įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;
d) užtikrinant, kad e. tapatumo 
nustatymo, saugumo ir mokėjimo 
metodai, reikalingi paslaugos teikimui, 
būtų suprantami, galimi naudoti ir tvarūs, 
nekeliantys grėsmės vartotojo saugumui 
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ar privatumui;
e) užtikrinant fizinės aplinkos 
prieinamumą neįgaliesiems laikantis XI 
skirsnio reikalavimų;
a) visų bendro naudojimo erdvių 
(priėmimo vietų, įėjimų, laisvalaikio vietų, 
konferencijų salių ir pan.); 
ii) kambarių laikantis XI skirsnio 
reikalavimų, t. y. nustatant, kad 
minimalus neįgaliesiems prieinamų 
kambarių kiekviename objekte skaičius 
būtų:
• vienas neįgaliesiems pritaikytas 
kambarys objekte, turinčiame ne daugiau 
kaip 20 kambarių;
• du neįgaliesiems pritaikyti 
kambariai objektuose, kuriuose yra 
daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 50 
kambarių;
• vienas papildomas neįgaliesiems 
pritaikytas kambarys kas 50 papildomų 
kambarių.
2. Paramos paslaugos

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

Or. en

Pakeitimas 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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