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Grozījums Nr. 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam 
ir CE zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti, instrukcijas un informācija 
valodā, kas ir saprotama patērētājiem un 
citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā 
produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 
5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā 
noteiktās prasības.

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produkts 
atbilst šai direktīvai, vai tam ir pievienoti 
vajadzīgie dokumenti, instrukcijas un 
informācija valodā, kas ir saprotama 
patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā 
dalībvalstī, kurā produkts tiks darīts 
pieejams tirgū, un vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis 5. panta 
5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā 
noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam 
ir CE zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti, instrukcijas un informācija 
valodā, kas ir saprotama patērētājiem un 
citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā 
produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 
5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā 
noteiktās prasības.

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam 
ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, 
instrukcijas un informācija valodā, kas ir 
saprotama patērētājiem un citiem 
galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā 
produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 
5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā 
noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam 
ir CE zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti, instrukcijas un informācija 
valodā, kas ir saprotama patērētājiem un 
citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā 
produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 
5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā 
noteiktās prasības.

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam 
ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, 
instrukcijas un informācija valodā, kas ir 
saprotama patērētājiem un citiem
galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā 
produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 
5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā 
noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3.
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 
nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts rada risku, izplatītājs par to 
informē ražotāju un tirgus uzraudzības 
iestādes.

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 
3. pantā minētajām pieejamības prasībām, 
tas informē ražotāju un tirgus uzraudzības 
iestādes un šo produktu nedara pieejamu 
tirgū, kamēr nav panākta produkta 
atbilstība.

Or. it

Grozījums Nr. 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 
nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts rada risku, izplatītājs par to 
informē ražotāju un tirgus uzraudzības 
iestādes.

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 
nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts neatbilst šai direktīvai, izplatītājs 
par to informē ražotāju un tirgus 
uzraudzības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 
nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts rada risku, izplatītājs par to 
informē ražotāju un tirgus uzraudzības 
iestādes.

(3) Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 
nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts rada risku drošībai vai veselībai, 
izplatītājs par to informē ražotāju un tirgus 
uzraudzības iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 
pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 
šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 
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nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts rada risku, izplatītājs par to 
informē ražotāju un tirgus uzraudzības 
iestādes.

nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 
produkts rada risku drošībai vai veselībai, 
izplatītājs par to informē ražotāju un tirgus 
uzraudzības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo 
īpaši par neatbilstību un jebkuriem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
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panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
neatbilst šai direktīvai, izplatītāji 
nekavējoties par to informē kompetentās 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
produktu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 
jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 456
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji ne vēlāk kā 
24 stundu laikā par to informē 
kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī lai 
vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus. 
Turklāt, ja produkts rada risku drošībai vai 
veselībai, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, pārliecinās, ka ir 
veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, 
lai panāktu produkta atbilstību vai arī lai 
vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus 
vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada 
risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 
par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

(5) Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 
darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 
nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 
panāktu produkta atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 
rada risku drošībai vai veselībai, izplatītāji 
nekavējoties par to informē kompetentās 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
produktu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 
jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz
tai visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši 
pieejamus tirgū.

6. Izplatītāji sniedz valstu 
kompetentajām iestādēm visu informāciju 
un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
pierādītu produkta atbilstību. Izplatītāji pēc 
attiecīgās iestādes pieprasījuma sadarbojas 
ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu to produktu radītos riskus, kurus 
viņi darījuši pieejamus tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši 
pieejamus tirgū.

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai izpildītu to 
produktu atbilstības prasības, kurus viņi 
darījuši pieejamus tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši 
pieejamus tirgū.

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu neatbilstību, kurus viņi darījuši 
pieejamus tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši 
pieejamus tirgū.

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši 
pieejamus tirgū.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Izplatītāji nodrošina darbiniekiem 
pienācīgu un pastāvīgu apmācību, lai viņi 
zinātu, kā izmantot pieejamus produktus 
un sniegt pieejamus pakalpojumus. Šāda 
apmācība ietver tādus jautājumus kā 
informācijas sniegšana, konsultācijas un 
reklāma.

Or. en

Pamatojums

Ir pievienots jauns noteikums, kas attiecas uz vajadzību nodrošināt darbiniekiem pienācīgu un 
pastāvīgu apmācību, lai viņi zinātu, kā izmantot pieejamus produktus un pakalpojumus.

Grozījums Nr. 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā 
minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad 
produkts tiem piegādāts, un 10 gadus pēc 
tam, kad tie ir piegādājuši produktu.

2. Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā 
minēto informāciju vismaz piecus gadus 
vai tādā laikposmā, kas atbilst attiecīgā 
produkta aprites ciklam.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā 
minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad 
produkts tiem piegādāts, un 10 gadus pēc 
tam, kad tie ir piegādājuši produktu.

2. Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā 
minēto informāciju piecus gadus pēc tam, 
kad produkts tiem piegādāts, un 
piecus gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši 
produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo 
informāciju sagatavo saskaņā ar 
III pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi 
atbilst 3. pantā minētajām pieejamības 
prasībām. Informāciju sabiedrībai dara 
pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp 
veidā, kas ir pieejams personām ar 
funkcionāliem ierobežojumiem un
personām ar invaliditāti. Pakalpojumu 

2. Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo 
informāciju sagatavo saskaņā ar 
III pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi 
atbilst 3. pantā minētajām pieejamības 
prasībām. Informāciju sabiedrībai dara 
pieejamu veidā, kas ir pieejams personām 
ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji 
informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien 
pakalpojums darbojas.
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sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr 
vien pakalpojums darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo 
informāciju sagatavo saskaņā ar III 
pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi 
atbilst 3. pantā minētajām pieejamības 
prasībām. Informāciju sabiedrībai dara 
pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp 
veidā, kas ir pieejams personām ar 
funkcionāliem ierobežojumiem un 
personām ar invaliditāti. Pakalpojumu 
sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr 
vien pakalpojums darbojas.

2. Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo 
informāciju sagatavo saskaņā ar III 
pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi 
atbilst 3. pantā minētajām pieejamības 
prasībām. Informāciju sabiedrībai dara 
pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp 
veidā, kas ir pieejams personām ar 
invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji 
informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien 
pakalpojums darbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc kompetentas iestādes pamatota 
pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz
tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai 
pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā 
minētajām pieejamības prasībām. Pēc 
minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu 
sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai panāktu 
pakalpojuma atbilstību minētajām 
prasībām.

4. Pakalpojumu sniedzēji valstu 
kompetentajām iestādēm sniedz visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu 
pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām 
pieejamības prasībām. Pēc minēto iestāžu 
pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, kas 
veikti, lai panāktu pakalpojuma atbilstību 
minētajām prasībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc kompetentas iestādes pamatota
pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz 
tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai 
pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā 
minētajām pieejamības prasībām. Pēc 
minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu 
sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai panāktu 
pakalpojuma atbilstību minētajām 
prasībām.

4. Pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz 
tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai 
pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā 
minētajām pieejamības prasībām. Pēc 
minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu 
sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai panāktu 
pakalpojuma atbilstību minētajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Produkti un pakalpojumi, kam jau 
piemēro Regulu (ES) Nr. 1300/2014 
(SITS „Personas ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām”), atbilst 
pieejamības prasībām saskaņā ar 
3. pantu.

Or. de

Pamatojums

Šim pantam ir jānodrošina, lai nenotiktu dublēšanās. Tāpēc produkti un pakalpojumi, kam 
piemēro Regulu (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām 
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specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti 
un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ir jāatzīst par atbilstošiem šīs direktīvas 
prasībām.

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

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pat ja pakalpojums vai 
pakalpojuma daļa ir ar apakšlīgumu 
nodota trešai personai, šā pakalpojuma 
pieejamība nedrīkst tikt apdraudēta un 
tiek piemērotas šīs direktīvas saistības.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
darbinieku pienācīgu un pastāvīgu 
apmācību, lai viņi zinātu, kā izmantot 
pieejamus produktus un pakalpojumus. 
Šāda apmācība ietver tādus jautājumus kā 
informācijas sniegšana, konsultācijas un 
reklāma.

Or. en

Pamatojums

Ir pievienots jauns noteikums, kas attiecas uz vajadzību nodrošināt darbinieku pienācīgu un 
pastāvīgu apmācību, lai viņi zinātu, kā izmantot pieejamus produktus un pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 474
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 3. pantā minētās 
pieejamības prasības piemēro tādā mērā, 
kādā tās būtiski neizmaina kāda produkta 
vai pakalpojuma īpašības vai iezīmes, kā 
rezultātā mainās attiecīgā produkta vai 
pakalpojuma pamatbūtība.

1. Direktīvas 3. pantā minētās 
pieejamības prasības piemēro tādā mērā, 
kādā tās būtiski neizmaina kāda produkta 
vai pakalpojuma pamatbūtību.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 
ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 
ieguvumiem personām ar invaliditāti, 
ņemot vērā konkrētā produkta vai 
pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 
ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 
ieguvumiem personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 
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ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 
ieguvumiem personām ar invaliditāti, 
ņemot vērā konkrētā produkta vai 
pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 
ieguvumiem personām ar invaliditāti, 
personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, ņemot 
vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma 
lietošanas biežumu un ilgumu.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 
ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 
ieguvumiem personām ar invaliditāti, 
ņemot vērā konkrētā produkta vai 
pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

b) aplēstās uzņēmēju izmaksas un 
ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem 
ieguvumiem personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 
vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu to, ka labumu no šīs direktīvas gūs daudz lielāka iedzīvotāju daļa, papildus 
jēdzienam „personas ar invaliditāti” būtu jāsaglabā atsauce uz „personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem”. Arī, veicot aplēsto izmaksu un ieguvumu analīzi, ir svarīgi ņemt vērā visus 
iedzīvotājus, kas gūs labumu no pieejamiem produktiem un pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 478
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja netiek radīta nekāda būtiska 
nelabvēlīga ietekme uz patērētājiem, jo 
īpaši attiecībā uz līdzīgu produktu un 
pakalpojumu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) to automātu ekspluatācijas laiku, 
kuri ir nepieciešami pakalpojumu 
sniegšanai;

Or. de

Pamatojums

Ja, piemēram, biļešu automāts, kura darbmūžs pārsniedz 10 gadus, ir darbspējīgs un prasījis 
lielu ieguldījumu, tad uzņēmējiem nevar likt to nekavējoties nomainīt pēc šīs direktīvas 
piemērošanas. Tādēļ, novērtējot sloga nesamērīgumu, būtu jāņem vērā automāta 
ekspluatācijas laiks. Tas ir īpaši svarīgi, jo šīs direktīvas darbības joma attiecas tikai uz 
jauniem produktiem un pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) alternatīvus risinājumus, ko 
pasažieru transporta pakalpojumu 
sniedzēji piedāvā un dara pieejamus bez 
maksas;
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Or. de

Pamatojums

Pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši transporta nozarē, bieži nodrošina darbiniekus, kuri 
personām ar funkcionāliem ierobežojumiem palīdz izmantot automātus. Novērtējot sloga 
nesamērīgumu, būtu jāņem vērā šī palīdzība, ko var daudz individualizētāk pielāgot personu 
ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām.

Grozījums Nr. 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 
to kompensē ar finansējumu (publisko vai 
privāto) no citiem avotiem, kas nav 
uzņēmēju pašu finansējums.

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 
to kompensē ar finansējumu no citiem 
avotiem, kas nav uzņēmēju pašu 
finansējums un kas ir nodrošināts, lai 
uzlabotu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 
to kompensē ar finansējumu (publisko vai 
privāto) no citiem avotiem, kas nav 
uzņēmēju pašu finansējums.

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 
to kompensē ar finansējumu (publisko vai 
privāto) no citiem avotiem, kas nav 
uzņēmēju pašu finansējums. Prioritātes, 
laika vai zināšanu trūkumu neuzskata par 
likumīgu iemeslu izteikt apgalvojumu par 
nesamērīgu slogu.

Or. en
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Grozījums Nr. 483
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 
to kompensē ar finansējumu (publisko vai 
privāto) no citiem avotiem, kas nav 
uzņēmēju pašu finansējums.

4. Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja 
to kompensē ar finansējumu (publisko vai 
privāto) no citiem avotiem, kas nav 
uzņēmēju pašu finansējums. Prioritātes, 
laika vai zināšanu trūkumu neuzskata par 
likumīgu iemeslu izteikt apgalvojumu par 
nesamērīgu slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai 
pakalpojumu atbilstība pieejamības 
prasībām rada būtiskas izmaiņas vai 
nesamērīgu slogu.

5. Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai 
pakalpojumu atbilstība pieejamības 
prasībām rada būtiskas izmaiņas vai 
nesamērīgu slogu. Prioritātes, laika vai 
zināšanu trūkumu neuzskata par 
likumīgu iemeslu izteikt apgalvojumu par 
nesamērīgu slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai 5. Tirgus uzraudzības iestādes 
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pakalpojumu atbilstība pieejamības 
prasībām rada būtiskas izmaiņas vai 
nesamērīgu slogu.

sadarbībā ar personu ar invaliditāti 
pārstāvības organizācijām novērtē, vai 
produktu vai pakalpojumu atbilstība 
pieejamības prasībām rada būtiskas 
izmaiņas vai pārmērīgu slogu.

Or. it

Grozījums Nr. 486
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai 
pakalpojumu atbilstība pieejamības 
prasībām rada būtiskas izmaiņas vai 
nesamērīgu slogu.

5. Uzņēmējs sadarbībā ar lietotājiem 
un ekspertiem, kas ir kompetenti 
pieejamības prasību jomā, novērtē, vai 
produktu vai pakalpojumu atbilstība 
pieejamības prasībām rada būtiskas 
izmaiņas vai nesamērīgu slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 
atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 
pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos 
dokumentus.

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Pēc attiecīgās tirgus uzraudzības 
iestādes pieprasījuma tai jāiesniedz 
3. punktā minētais novērtējums.
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Or. de

Grozījums Nr. 488
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 
atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 
pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt 
attiecīgos dokumentus.

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Tirgus uzraudzības 
iestāde sistemātiski pārbauda šāda 
piešķiramā atbrīvojuma novērtējumu, ja 
vien uzņēmējs nav nodrošinājis 
neatkarīgas trešās personas novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 
atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 
pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt 
attiecīgos dokumentus.

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Šā panta 3. punktā minēto 
novērtējumu iesniedz tirgus uzraudzības 
iestādei pēc pamatota pieprasījuma. 
Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs 
paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma 
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tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Anneleen Van Bossuyt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 
atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 
pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos 
dokumentus.

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. MVU ir atbrīvoti no 
šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma 
tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 
atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 
produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 
izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 
par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 
iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 
pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 
pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 
minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 
atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 
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pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos 
dokumentus.

pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos 
dokumentus. Tirgus uzraudzības iestāde 
sistemātiski pārbauda šāda piešķiramā 
atbrīvojuma novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Starp attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, ieskaitot personas ar 
invaliditāti un viņu pārstāvības 
organizācijas un tirgus uzraudzības 
iestādes, izveido strukturētu dialogu, lai 
nodrošinātu, ka tiek izveidoti atbilstīgi 
izņēmumu novērtēšanas principi nolūkā 
garantēt to saskaņotību.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Starp attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, ieskaitot personas ar 
invaliditāti un viņu pārstāvības 
organizācijas un tirgus uzraudzības 
iestādes, izveido strukturētu dialogu, lai 
nodrošinātu, ka tiek izveidoti atbilstīgi 
izņēmumu novērtēšanas principi nolūkā 
garantēt to saskaņotību.

Or. en
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Grozījums Nr. 494
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Starp attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, ieskaitot personas ar 
invaliditāti un viņu pārstāvības 
organizācijas un tirgus uzraudzības 
iestādes, izveido strukturētu dialogu, lai 
nodrošinātu, ka tiek izveidoti atbilstīgi 
atbrīvojumu novērtēšanas principi nolūkā 
garantēt to saskaņotību.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Starp attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, ieskaitot organizācijas, kas 
pārstāv personas ar invaliditāti, un tirgus 
uzraudzības iestādes, izveido strukturētu 
dialogu, lai nodrošinātu, ka tiek izveidoti 
atbilstīgi atbrīvojumu novērtēšanas 
principi nolūkā garantēt to saskaņotību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina personu ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizāciju līdzdalība vienlīdzīgi 
ar citām ieinteresētajām personām.
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Grozījums Nr. 496
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, jo īpaši 
nostiprinot atbalsta tīklus un struktūras, 
ka tās mudina MVU un ļoti mazos 
uzņēmumus jau produkta izstrādes un 
pakalpojuma sniegšanas posmā pieņemt 
pieejamībai labvēlīgu pieeju.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Lai atvieglotu šīs direktīvas 
īstenošanu, dalībvalstis tiek mudinātas 
mikrouzņēmumiem un MVU nodrošināt 
stimulus un pamatnostādnes. Procedūras 
un pamatnostādnes izstrādā, apspriežoties 
ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp ar organizācijām, kas pārstāv 
personas ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenošanas aktu pieņemšanas un 
Eiropas standartu izstrādes procedūras 
ietvaros sistemātiski apspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp organizācijām, kas pārstāv 
personas ar invaliditāti.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenošanas aktu pieņemšanas 
procedūras ietvaros sistemātiski 
apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, tostarp organizācijām, kas 
pārstāv personas ar invaliditāti.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveicina personu ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizāciju līdzdalība vienlīdzīgi 
ar citām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 500
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenošanas aktu pieņemšanas 
procedūrā sistemātiski apspriežas ar 
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attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp personām ar invaliditāti un viņu 
pārstāvības organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijai ir 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
noteiktā parauga struktūra. Tajā ir ietverti 
šīs direktīvas II pielikumā norādītie 
elementi, un šo deklarāciju regulāri 
atjaunina. Prasības attiecībā uz tehnisko 
dokumentāciju nerada nesamērīgu slogu 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Atbilstības deklarāciju tulko 
tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai 
valodās, kuras tirgū produkts ir laists vai 
darīts pieejams.

2. ES atbilstības deklarācijai ir 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
noteiktā parauga struktūra. Prasības 
attiecībā uz tehnisko dokumentāciju nerada 
nesamērīgu slogu mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
Atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts 
noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū 
produkts ir laists vai darīts pieejams.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Papildus ES atbilstības 
deklarācijai patērētājus vienkārši un
precīzi ar paziņojumu uz iepakojuma 
informē, ka produktam ir pieejamības 
elementi.

Or. en
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Pamatojums

Skaidras atsauces uz pieejamību ļaus patērētājiem izdarīt informētu izvēli.

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

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots

Produktu CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, 
kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 
30. pantā.

Or. de

Grozījums Nr. 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots

Produktu CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, 
kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 
30. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
16. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots

Produktu CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, 
kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 
30. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tirgus 
uzraudzības iestāžu rīcībā esošā 
informācija par uzņēmēju atbilstību 
piemērojamajām pieejamības prasībām, 
kas noteiktas 3. pantā, un 12. pantā 
paredzēto izņēmumu novērtējums pēc 
pieprasījuma un saprotamā formātā ir 
darīts pieejams patērētājiem, izņemot 
gadījumus, kad minēto informāciju nevar 
sniegt konfidencialitātes apsvērumu dēļ, kā 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 765/2008 19.
panta 5. punktā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tirgus 
uzraudzības iestāžu rīcībā esošā 
informācija par uzņēmēju atbilstību 
piemērojamajām pieejamības prasībām, 
kas noteiktas 3. pantā, un 12. pantā 
paredzēto izņēmumu novērtējums 
saprotamā formātā ir darīts pieejams 
patērētājiem, izņemot gadījumus, kad 
minēto informāciju nevar sniegt 
konfidencialitātes apsvērumu dēļ, kā 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 765/2008 
19. panta 5. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Katra dalībvalsts izveido 
pieejamības prasībām neatbilstošu 



AM\1121397LV.docx 31/156 PE599.726v03-00

LV

produktu datubāzes reģistru, kas ir 
publiski pieejams. Patērētājiem jābūt 
iespējai skatīt un ierakstīt informāciju par 
pieejamības prasībām neatbilstošiem 
produktiem. Dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai informētu 
patērētājus vai citas ieinteresētās personas 
par iespēju iesniegt sūdzības. Ir jāparedz 
interaktīva valstu datubāzu sistēma, par 
kuru atbildīga varētu būt Komisija vai 
attiecīgās pārstāvības organizācijas, lai 
informāciju par pieejamības prasībām 
neatbilstošiem produktiem varētu izplatīt 
visā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Katra dalībvalsts izveido 
pieejamības prasībām neatbilstošu 
produktu un pakalpojumu datubāzes 
reģistru, kas ir publiski pieejams. 
Dalībvalstis arī veic nepieciešamos 
pasākumus, lai patērētājus vai citas 
ieinteresētas personas informētu par 
a) un b) apakšpunktā minēto iespēju 
iesniegt sūdzību izraudzītajai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 509
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants

Valsts datubāze

Katra dalībvalsts izveido pieejamības 
prasībām neatbilstošu produktu datubāzes 
reģistru, kas ir publiski pieejams. 
Patērētājiem jābūt iespējai skatīt un 
ierakstīt informāciju par pieejamības 
prasībām neatbilstošiem produktiem. 
Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai informētu patērētājus vai 
citas ieinteresētās personas par iespēju 
iesniegt sūdzības. Ir jāparedz interaktīva 
valstu datubāzu sistēma, par kuru 
atbildīga varētu būt Komisija vai 
attiecīgās pārstāvības organizācijas, lai 
informāciju par pieejamības prasībām 
neatbilstošiem produktiem varētu izplatīt 
visā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Valstu datubāzes

Katra dalībvalsts izveido un regulāri 
atjaunina valsts datubāzi, kas ir pieejama 
visiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām 
personām un satur visu attiecīgo 
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informāciju par 1. panta 1. un 2. punktā 
uzskaitīto produktu un pakalpojumu 
pieejamības pakāpi.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūra darbībām ar produktiem, kuri 
valsts līmenī rada ar pieejamību saistītu 
risku

Procedūra darbībām ar produktiem, kuri 
valsts līmenī neizpilda atbilstības prasības

Or. en

Grozījums Nr. 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūra darbībām ar produktiem, kuri 
valsts līmenī rada ar pieejamību saistītu
risku

Procedūra darbībām ar produktiem, kuri 
valsts līmenī rada drošības vai veselības
risku

Or. en

Grozījums Nr. 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūra darbībām ar produktiem, kuri Procedūra darbībām ar produktiem, kuri 
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valsts līmenī rada ar pieejamību saistītu 
risku

valsts līmenī rada ar pieejamību saistītu 
risku drošībai vai veselībai

Or. de

Grozījums Nr. 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam 
vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, 
ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, 
rada ar tādiem pieejamības aspektiem 
saistītu risku, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, tās veic attiecīgā produkta 
novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā 
noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji 
pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības 
iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, 
nepilda atbilstības prasības, tās veic 
attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot 
visas šajā direktīvā noteiktās prasības. 
Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar 
tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada 
ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu 
risku, uz kuriem attiecas šī direktīva, tās 
veic attiecīgā produkta novērtēšanu, 
aptverot visas šajā direktīvā noteiktās 

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada 
ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu 
risku drošībai vai veselībai, uz kuriem 
attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgā 
produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā 
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prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā 
sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie 
uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada 
ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu 
risku, uz kuriem attiecas šī direktīva, tās 
veic attiecīgā produkta novērtēšanu, 
aptverot visas šajā direktīvā noteiktās 
prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā 
sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada 
ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu
drošības vai veselības risku, uz kuriem 
attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgā 
produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā 
direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie 
uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Anneleen Van Bossuyt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam 
veikt visus vajadzīgos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību 
šīm prasībām vai lai proporcionāli riskam 
to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo 

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam 
veikt visus vajadzīgos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību 
šīm prasībām.
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iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam 
veikt visus vajadzīgos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību 
šīm prasībām vai lai proporcionāli riskam 
to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo 
iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam 
veikt visus vajadzīgos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību 
šīm prasībām vai lai to izņemtu no tirgus 
pienācīgā papildu termiņā, ja attiecīgais 
uzņēmējs nav īstenojis nekādus 
koriģējošus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz otrajā daļā minētajiem pasākumiem 
attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. 
pants.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta 
otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai 
ierobežotu to, ka produkti tiek darīti 
pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus 
no tirgus vai atsauktu tos. Par minētajiem 
pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes 
nekavējoties informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis.

4. Ja attiecīgais uzņēmējs neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pagaidu pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
tiek panākta produkta atbilstība šajā 
direktīvā noteiktajām pieejamības 
prasībām. Par minētajiem pasākumiem 
tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties 
informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta 
otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai 
ierobežotu to, ka produkti tiek darīti 
pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus no 
tirgus vai atsauktu tos. Par minētajiem 
pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes 
nekavējoties informē Komisiju un pārējās
dalībvalstis.

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta 
otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai 
ierobežotu to, ka produkti tiek darīti 
pieejami valsts tirgū, vai izņemtu 
produktus no tirgus. Par minētajiem 
pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes 
nekavējoties informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgā produkta 
identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 
iespējamās neatbilstības veidu un ar to 
saistīto risku, veikto valsts pasākumu 
veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja 
sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības 
iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir 
saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

5. Šā panta 4. punktā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgā produkta 
identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 
iespējamās neatbilstības veidu, veikto 
valsts pasākumu veidu un ilgumu un 
attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. 
Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, 
vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem 
iemesliem:

Or. en

Grozījums Nr. 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgā produkta 
identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 
iespējamās neatbilstības veidu un ar to 
saistīto risku, veikto valsts pasākumu veidu 
un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja sniegtos 
argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo 
īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar 
kādu no šiem iemesliem:

5. Šā panta 4. punktā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgā produkta 
identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 
iespējamās neatbilstības veidu un drošības 
vai veselības risku, veikto valsts pasākumu 
veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja 
sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības 
iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir 
saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

Or. en

Grozījums Nr. 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punktā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgā produkta 
identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 
iespējamās neatbilstības veidu un ar to 
saistīto risku, veikto valsts pasākumu veidu 
un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja sniegtos 
argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo 
īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar 
kādu no šiem iemesliem:

5. Šā panta 4. punktā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgā produkta 
identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 
iespējamās neatbilstības veidu un ar to 
saistīto risku drošībai vai veselībai, veikto 
valsts pasākumu veidu un ilgumu un 
attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. 
Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, 
vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem 
iemesliem:

Or. de

Grozījums Nr. 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) produkta neatbilstība prasībām, kas 
noteiktas šīs direktīvas 3. pantā, vai

(a) produkta neatbilstība prasībām, kas 
noteiktas šīs direktīvas 3. pantā, un tāpēc 
tas rada risku drošībai vai veselībai, vai

Or. de

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

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) trūkumi 13. pantā minētajos 
saskaņotajos standartos, par kuriem 
pieņem, ka to ievērošana nodrošina 
atbilstību.

(b) tādi trūkumi 13. pantā minētajos 
saskaņotajos standartos, par kuriem 
pieņem, ka to ievērošana nodrošina 
atbilstību, un tāpēc tas rada risku drošībai 
vai veselībai.
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Or. de

Grozījums Nr. 527
Anneleen Van Bossuyt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā 
ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek 
veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi, 
piemēram, produkta izņemšana no 
dalībvalstu tirgus.

8. Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā 
ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek 
veikti atbilstīgi pasākumi.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā 
ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek 
veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi, 
piemēram, produkta izņemšana no 
dalībvalstu tirgus.

8. Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā 
ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek 
veikti atbilstīgi un samērīgi ierobežojošie 
pasākumi, piemēram, produkta izņemšana 
no dalībvalstu tirgus.

Or. de

Grozījums Nr. 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Lai atvieglotu informācijas un 
paraugprakses apmaiņu starp tirgus 
uzraudzības iestādēm un nodrošinātu šajā 
direktīvā noteikto pieejamības prasību 
piemērošanas saskaņotību vai gadījumos, 
kad to uzskata par vajadzīgu pēc 
Komisijas pieprasījuma paust atzinumu 
par atbrīvojumu no šīm prasībām, 
Komisija izveido darba grupu, ko veido 
valstu tirgus uzraudzības iestāžu un 
attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp 
personu ar invaliditāti, pārstāvības 
organizāciju pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants

Informācijas apmaiņa

Lai atvieglotu informācijas un 
paraugprakses apmaiņu starp tirgus 
uzraudzības iestādēm un nodrošinātu šajā 
direktīvā noteikto prasību piemērošanas 
saskaņotību vai gadījumos, kad to uzskata
par vajadzīgu pēc Komisijas pieprasījuma 
paust atzinumu par atbrīvojumu no šīm 
prasībām, Komisija izveido darba grupu, 
ko veido valstu tirgus uzraudzības iestāžu 
un attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp 
personu ar invaliditāti, pārstāvības 
organizāciju pārstāvji.

Or. en
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Grozījums Nr. 531
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā 
noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi 
pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai 
Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar 
dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai 
uzņēmējiem un veic valsts pasākuma 
novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā 
novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem 
lēmumu par to, vai valsts pasākums ir 
pamatots.

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā 
noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi 
pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai 
Komisijas rīcībā ir pamatoti pierādījumi, 
kas liecina, ka valsts pasākums ir pretrunā 
Savienības tiesību aktiem, Komisija 
nekavējoties sāk apspriešanos ar 
dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai 
uzņēmējiem un veic valsts pasākuma 
novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā 
novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem 
lēmumu par to, vai valsts pasākums ir 
pamatots.

Or. ro

Grozījums Nr. 532
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā 
noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi 
pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai 
Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar 
dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai 
uzņēmējiem un veic valsts pasākuma 
novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā 
novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem 
lēmumu par to, vai valsts pasākums ir 
pamatots.

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā 
noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi 
pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai 
Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar 
dalībvalstīm un personu ar invaliditāti 
pārstāvības organizācijām, kā arī attiecīgo 
uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts 
pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz 
minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums 
ir pamatots.

Or. it
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Grozījums Nr. 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts 
par pamatotu, visas dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu
neatbilstīgā produkta izņemšanu no to 
tirgiem, un par to informē Komisiju. Ja 
valsts pasākums tiek uzskatīts par 
nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atsauc šo 
pasākumu.

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts 
par pamatotu, visas dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
tiek panākta neatbilstīgā produkta 
atbilstība, un par to informē Komisiju. Ja 
valsts pasākums tiek uzskatīts par 
nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atsauc šo 
pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas I pielikuma IX iedaļā 
noteiktās pieejamības prasības piemēro:

1. Direktīvas I pielikuma I–V iedaļā 
noteiktās pieejamības prasības piemēro
1. panta 1. un 2. punktā minētajiem 
produktiem un pakalpojumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 535
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izstrādājot tehniskās specifikācijas (a) izstrādājot tehniskās specifikācijas, 
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un piešķiršanas kritērijus, kas saistīti ar
visiem publiskā iepirkuma līgumiem un 
koncesijām, kuru priekšmets ir paredzēts 
lietošanai cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai 
plašākai sabiedrībai vai līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja personālam, un 
uz kurām attiecas Direktīva 2014/23/ES49, 
Direktīva 2014/24/ES50 un Direktīva
2014/25/ES51;

kas saistītas ar publiskā iepirkuma 
līgumiem, tostarp jauktiem līgumiem, kā 
noteikts šīs direktīvas 1. panta 3. punktā, 
un uz ko attiecas Direktīva 2014/24/ES50

vai Direktīva 2014/25/ES51;

__________________ __________________

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES 
par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.
50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu.

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu.

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES 
par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES 
par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Edward Czesak

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādājot pieejamības prasības, 
kas minētas tādu programmu 
sagatavošanas un īstenošanas laikā, uz 
kurām attiecas Regula (EK) Nr. 
1303/2013 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un Regula (ES) Nr. 1304/2013 par 
Eiropas Sociālo fondu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 537
Edward Czesak

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādājot pieejamības prasības, 
kuras saistītas ar sociāliem un kvalitātes 
kritērijiem un kurus kompetentās iestādes 
noteikušas sabiedriskā transporta 
pakalpojumu, izmantojot dzelzceļu un 
autoceļus, konkursa procedūrās saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izstrādājot pieejamības prasības, 
kuras saistītas ar sociāliem un kvalitātes 
kritērijiem un kurus kompetentās iestādes 
noteikušas sabiedriskā transporta 
pakalpojumu, izmantojot dzelzceļu un 
autoceļus, konkursa procedūrās saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1370/2007;

(c) izstrādājot pieejamības prasības, 
kuras saistītas ar sociāliem un kvalitātes 
kritērijiem un kurus kompetentās iestādes 
noteikušas sabiedriskā transporta 
pakalpojumu, izmantojot dzelzceļu un 
autoceļus, konkursa procedūrās saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1370/2007, ja 
kompetentās iestādes ir noteikušas 
pieejamības prasības;

Or. de

Pamatojums

Kompetentās iestādes var brīvi izlemt par pieejamības prasību iekļaušanu vai neiekļaušanu 
līgumu piešķiršanas kritērijos. Ja tā izlemj šīs prasības iekļaut nosacījumos, tad kritērijiem ir 
jāatbilst šīs direktīvas pieejamības prasībām.
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Grozījums Nr. 539
Edward Czesak

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) transporta infrastruktūrai saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 37. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 540
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) vajadzības gadījumā visiem 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem vai 
tiem Savienības tiesību aktu 
nosacījumiem, kas attiecas uz pieejamību 
personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 541
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) vajadzības gadījumā visiem 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem vai 
tiem Savienības tiesību aktu 
nosacījumiem, kas attiecas uz pieejamību 
personām ar invaliditāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 
vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 
vai pakalpojuma lietošanas biežumu, 
ilgumu, kā arī lietotāju aplēsto skaitu.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 
vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
funkcionāliem ierobežojumiem un 
personām ar invaliditāti, ņemot vērā 
konkrētā produkta vai pakalpojuma 
lietošanas biežumu un ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu to, ka labumu no šīs direktīvas gūs daudz lielāka iedzīvotāju daļa, papildus 
jēdzienam „personas ar invaliditāti” būtu jāsaglabā atsauce uz „personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem”. Arī, veicot aplēsto izmaksu un ieguvumu analīzi, ir svarīgi ņemt vērā visus 
iedzīvotājus, kas gūs labumu no pieejamiem produktiem un pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 544
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 
vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
invaliditāti un personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, ņemot vērā konkrētā 
produkta vai pakalpojuma lietošanas 
biežumu un ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 545
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Novērtēšanu par to, vai atbilstība 
21. pantā minētajām pieejamības prasībām 
rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās 
kompetentās iestādes.

3. Novērtēšanu par to, vai atbilstība 
21. pantā minētajām pieejamības prasībām 
rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās 
kompetentās iestādes. Prioritātes, laika vai 
zināšanu trūkumu nedrīkst uzskatīt par 
likumīgu iemeslu izteikt apgalvojumu par 
nesamērīgu slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 
konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 
izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
izņēmumu, tā par šo faktu paziņo 
Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 
kas minēts 2. punktā.

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 
konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 
izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
izņēmumu, tā par šo faktu paziņo 
Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 
kas minēts 2. punktā, un to publisko 
pieejamos formātos.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 
konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 
izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
izņēmumu, tā par šo faktu paziņo 
Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 
kas minēts 2. punktā.

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 
konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 
izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
izņēmumu, tā par šo faktu paziņo
Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 
kas minēts 2. punktā, un to publisko 
pieejamos formātos.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 
konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 
izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
izņēmumu, tā par šo faktu paziņo 
Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 
konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 
izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
izņēmumu, tā par šo faktu paziņo 
Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 
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kas minēts 2. punktā. kas minēts 2. punktā, un to publisko 
pieejamos formātos.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Komisijai ir iemesls apšaubīt 
attiecīgās kompetentās iestādes lēmumu, 
Komisija var pieprasīt 19.a pantā 
minētajai darba grupai pārbaudīt šā panta 
2. punktā minēto novērtējumu un sniegt 
atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētie līdzekļi 
ietver:

svītrots

(a) noteikumus, kas paredz, ka 
patērētājs saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās 
pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem 
transponē šo direktīvu;

(b) noteikumus, kas paredz, ka 
publiskas iestādes vai privātas asociācijas, 
organizācijas vai citas juridiskas 
personas, kurām ir likumīga interese 
nodrošināt, ka šīs direktīvas noteikumi 
tiek ievēroti, patērētāju vārdā saskaņā ar 
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valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību 
tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, 
lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts 
noteikumi, ar kuriem transponē šo 
direktīvu.

Or. de

Pamatojums

Šā punkta noteikumi ir jāsvītro, jo pretējā gadījumā tie var radīt iespēju iesniegt 
populārsūdzību.

Grozījums Nr. 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumus, kas paredz, ka 
patērētājs saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās 
pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem 
transponē šo direktīvu;

(a) noteikumus, kas paredz, ka tieši 
skarts patērētājs saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem var iesniegt prasību tiesā vai 
kompetentās pārvaldes iestādēs, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts 
noteikumi, ar kuriem transponē šo 
direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumus, kas paredz, ka 
publiskas iestādes vai privātas asociācijas, 
organizācijas vai citas juridiskas personas, 
kurām ir likumīga interese nodrošināt, ka 
šīs direktīvas noteikumi tiek ievēroti,
patērētāju vārdā saskaņā ar valsts tiesību 

(b) noteikumus, kas paredz, ka 
publiskas iestādes vai privātas asociācijas, 
organizācijas vai citas juridiskas personas, 
kuras tieši skar produkta vai pakalpojuma 
neatbilstība, saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem var iesniegt prasību tiesā vai 
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aktiem var iesniegt prasību tiesā vai 
kompetentās pārvaldes iestādēs, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts 
noteikumi, ar kuriem transponē šo 
direktīvu.

kompetentās pārvaldes iestādēs, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts 
noteikumi, ar kuriem transponē šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) noteikumus, saskaņā ar kuriem 
izveido pieejamu, visaptverošu un ar 
pietiekamiem resursiem nodrošinātu 
patērētāju sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, ar ko papildina īstenošanas 
un uzraudzības sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) noteikumus, saskaņā ar kuriem 
izveido visaptverošu un ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātu patērētāju sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, ar ko papildina 
īstenošanas un uzraudzības sistēmu.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) noteikumus, saskaņā ar kuriem 
izveido visaptverošu un ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātu patērētāju sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, ar ko papildina 
īstenošanas un uzraudzības sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) noteikumus, saskaņā ar kuriem 
izveido visaptverošu un ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātu patērētāju sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, ar ko papildina 
īstenošanas un uzraudzības sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 557
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) noteikumus, ar kuriem izveido 
patērētāju sūdzību izskatīšanas 
mehānismu;

Or. it
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Grozījums Nr. 558
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
prasības iesniegšanas tiesā vai 
kompetentajās pārvaldes iestādēs 
attiecīgajam uzņēmējam ir iespēja novērst 
jebkādu iespējamu neatbilstību šīs 
direktīvas noteikumiem, tostarp 
iesaistoties, sadarbojoties vai izmantojot 
strīdu alternatīvas izšķiršanas 
mehānismus ar patērētājiem, publiskām 
iestādēm un/vai privātām asociācijām, 
organizācijām vai citām juridiskajām 
personām, kurām ir likumīga interese. To 
sauc par „iesaistīšanās” mehānismu.

Ja neatbilstību nevar novērst tā, lai abas 
puses būtu apmierinātas, 15 dienu laikā, 
sākot no dienas, kad uzņēmējs ir 
informēts par patērētāju, publisko iestāžu 
un/vai privāto asociāciju, organizāciju vai 
citu juridisko personu, kurām ir likumīga 
interese, paustajām bažām, uzskata, ka 
iesaistīšanās mehānisms ir bijis 
nesekmīgs, ja vien puses savstarpēji 
nevienojas pagarināt minēto laikposmu.

Ja iesaistīšanās mehānisms ir nesekmīgs, 
valstu tiesām, novērtējot, cik pamatots ir 
apgalvojums par iespējamu būtisku 
neatbilstību šai direktīvai, ir jāņem vērā, 
vai puses ir izmantojušas iesaistīšanās 
mehānismu vai ne.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo pantu nepiemēro līgumiem, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES un 
Direktīva 2014/25/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai veicinātu 2.a punkta mērķi, 
dalībvalstis mudina uzņēmējus ieviest un 
publiskot patērētāju sūdzību izskatīšanas 
mehānismu nolūkā izšķirt strīdus.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas.

2. Paredzētās sankcijas ir pietiekami 
iedarbīgas, samērīgas un preventīvas, lai 
uzņēmēji neuzskatītu tās par alternatīvu 
produktu vai pakalpojumu atbilstības 
nodrošināšanai šajā direktīvā noteiktajām 
pieejamības prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas.

2. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas, taču tās nedrīkst 
būt alternatīva uzņēmēju pienākumam 
nodrošināt savu produktu vai 
pakalpojumu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis piešķir līdzekļus, kas 
ir nepieciešami, lai noteiktu un iekasētu 
naudassodus. Iegūtos līdzekļus atkārtoti 
iegulda ar pieejamību saistītos 
pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a No sankcijām gūtos ieņēmumus 
iegulda ar pieejamību saistītos 
pasākumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 565
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo pantu nepiemēro līgumiem, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES un 
Direktīva 2014/25/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no [… insert date - six years after the 
entry into force of this Directive].

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no:

a) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz produktiem, 
kas minēti 1. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā — universāldatoru 
aparatūra un operētājsistēmas;

b) ... [piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz produktiem, 
kas minēti 1. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā — pašapkalpošanās 
termināli;

c) ... [četrus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz produktiem, 
kas minēti 1. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā — ar telefonijas 
pakalpojumiem saistītas patērētāju 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju;

d) ... [četrus gadus pēc šīs direktīvas 
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stāšanās spēkā] attiecībā uz produktiem, 
kas minēti 1. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā — ar audiovizuālo mediju 
pakalpojumiem saistītām patērētāju 
galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju;

e) ... [četrus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz produktiem,
kas minēti 1. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā — sadzīves tehnika, ko 
izmanto ar lietotāja saskarni;

f) ... [četrus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta a) apakšpunktā — telefonijas 
pakalpojumi;

g) ... [sešus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta b) apakšpunktā — audiovizuālo 
mediju pakalpojumi;

h) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā — gaisa, 
autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru 
transporta pakalpojumi (tīmekļa vietnes 
un mobilo tālruņu lietotnes);

i) ... [piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā — gaisa, 
autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru 
transporta pakalpojumi (pašapkalpošanās 
termināļi un biļešu automāti);

j) ... [10 gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā — gaisa, 
autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru 
transporta pakalpojumi (transportlīdzekļi 
un infrastruktūra);

k) ... [piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta d) apakšpunktā — banku 
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pakalpojumi un maksājumu termināļi 
(pašapkalpošanās termināļi un 
maksājumu termināļi);

l) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta d) apakšpunktā — banku 
pakalpojumi un maksājumu termināļi 
(banku pakalpojumi);

m) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta e) apakšpunktā — e-grāmatas;

n) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta f) apakšpunktā — e-komercija, 
produktu piegādātāju un pakalpojumu 
sniedzēju tīmekļa vietnes, sociālie 
plašsaziņas līdzekļi un ziņu tīmekļa 
vietnes, kā arī tiešsaistes platformas;

o) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta g) apakšpunktā —
izmitināšanas pakalpojumi (tīmekļa 
vietnes);

p) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas minēti 1. panta 
2. punkta g) apakšpunktā —
izmitināšanas pakalpojumi (būvētā vide).

Or. en

Grozījums Nr. 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no [… insert date - six years after the 

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no [ievietot datumu: pieci gadi pēc šīs 
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entry into force of this Directive]. direktīvas stāšanās spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no [… insert date - six years after the 
entry into force of this Directive].

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no:

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ... [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] attiecībā uz 1. pantā 
minētajiem produktiem un 
pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka personas ar funkcionāliem ierobežojumiem un personas ar invaliditāti 
gūst labumu no pieejamības saprātīgā laikposmā, būtu jāsamazina direktīvas ieviešanas laiks.

Grozījums Nr. 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini
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Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ... [desmit gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] 3. panta 10. punktā 
minētajiem nosacījumiem, kas attiecas uz 
būvēto vidi;

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts saprātīgs papildu laiks, lai izpildītu direktīvas prasības attiecībā uz būvēto 
vidi.

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

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis, izmantojot 3. panta 
10. punktā paredzēto iespēju, dara 
Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu 
galvenos noteikumus, ko tās pieņem šajā 
saistībā, un ziņo Komisijai par progresu to 
īstenošanā.

5. Dalībvalstis ziņo Komisijai par 
progresu to īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants

Pārejas periods
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Neskarot 27. panta 2. punktu, dalībvalstis 
var paredzēt sešu gadu pārejas periodu 
pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas, un 
šajā pārejas laikā pakalpojumu sniedzēji 
var turpināt sniegt savus pakalpojumus, 
izmantojot produktus, kas ir tikuši 
likumīgi izmantoti, lai līdz minētajai 
dienai sniegtu līdzīgus pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Direktīvas priekšlikums
28. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz […insert date - five years after the 
application of this Directive] un pēc tam 
reizi piecos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu.

Līdz ... [ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs 
direktīvas piemērošanas] un pēc tam reizi 
trijos gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
28. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz […insert date - five years after the 
application of this Directive] un pēc tam 
reizi piecos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu.

Līdz [ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs 
direktīvas piemērošanas] un pēc tam reizi 
trijos gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu.
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Or. ro

Grozījums Nr. 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai novērtētu nepieciešamību 
pārskatīt šo direktīvu, ņemot vērā sociālos, 
ekonomikas un tehnoloģiskos 
sasniegumus, ziņojumā cita starpā izvērtē 
produktu un pakalpojumu pieejamību un 
ietekmi uz uzņēmējiem un personām ar 
invaliditāti, ja iespējams, apzinot jomas, 
kurās var samazināt slogu.

1. Pamatojoties uz saņemtajiem 
paziņojumiem, ziņojumā novērtē, vai šī 
direktīva ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi attiecībā uz pieejamu produktu un 
pakalpojumu brīvas aprites uzlabošanu. 
Ņemot vērā sociālos, ekonomikas un 
tehnoloģiskos sasniegumus un atbilstības 
pakāpi šai direktīvai, ziņojumā cita starpā 
izvērtē produktu un pakalpojumu 
pieejamību un nepieciešamību direktīvas 
darbības jomā iekļaut vai no tās izslēgt 
jaunus produktus un pakalpojumus. Lai 
novērtētu nepieciešamību pārskatīt šo 
direktīvu, Komisija arī izvērtē 
12. un 22. panta darbību un to ietekmi uz 
uzņēmējiem un personām ar invaliditāti, ja 
iespējams, apzinot jomas, kurās var 
samazināt slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 576
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijas ziņojumā ņem vērā 
ekonomiski ieinteresēto personu un 
attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp 
personu ar invaliditāti un vecākus cilvēkus 
pārstāvošu organizāciju, viedokli.

3. Komisijas ziņojumā ņem vērā 
ekonomiski ieinteresēto personu un 
attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp 
personu ar invaliditāti organizāciju, 
viedokli.

Or. en
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Grozījums Nr. 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijas ziņojumā ņem vērā 
ekonomiski ieinteresēto personu un 
attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp 
personu ar invaliditāti un vecākus cilvēkus 
pārstāvošu organizāciju, viedokli.

3. Komisijas ziņojumā ņem vērā 
ekonomiski ieinteresēto personu un 
attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp 
personu ar invaliditāti organizāciju, 
viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Universāldatoru aparatūra un 
operētājsistēmas 

Universāldatoru aparatūra un 
operētājsistēmas, kā arī e-grāmatu lasītāji

Or. en

Grozījums Nr. 579
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Operētājsistēmas

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz atbilstīgi 
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3. punktā noteiktajām prasībām par 
lietotāja saskarnes un funkcionalitātes 
dizainu. Pakalpojumu sniegšana ietver:
a) informāciju par pakalpojuma darbību 
un tā pieejamības aspektiem un iekārtām, 
kuru var nodrošināt arī digitālā formātā;
b) elektronisko informāciju, tostarp 
tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas 
attiecīgā pakalpojuma sniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana 1. Universāldatoru aparatūras 
projektēšana un ražošana

Or. en

Grozījums Nr. 581
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana 1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kas:

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kas:
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i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir saprotama,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir viegli uztverama,

iii) jābūt viegli uztveramai, iii) ir sagatavota, izmantojot attiecīga 
lieluma un veida burtus ar pietiekamu 
rakstzīmju un fona kontrastu, lai 
maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 
vērā paredzētos lietošanas apstākļus,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv) ir nodrošināta pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un konkrēti;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), kura:

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

ii) vienkārši un precīzi informē 
lietotājus, ka produktam ir pieejamības 
elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem,

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c) atsevišķi nodrošinātu vai produktā 
integrētu produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

i) to nodrošina pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti,

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu; 

ii) tajā uzskaita produkta pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot, un tā saderību ar dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami 
Savienības un starptautiskā līmenī,

iii) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā; 

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
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informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. f) produkts nodrošina sadarbspēju ar 
Savienības un starptautiskajā līmenī 
pieejamajām dažādām palīgierīcēm un 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, tostarp 
dzirdes tehnoloģijas, piemēram, dzirdes 
aparāti, indukcijas spoles, kohleārie 
implanti un palīgierīces vājdzirdīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

2. Produkta lietotāja saskarnes un 
dizaina funkcionalitātes prasības

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē šādi:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

a) sakarus un orientēšanos nodrošina, 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, tostarp:

i) ja produkts nodrošina vizuālus 
sakarus un darbības režīmus, tas 
nodrošina vismaz vienu sakaru un 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga redze, 

ii) ja produkts nodrošina 
informācijas un darbības audiorežīmus, 
tas nodrošina vismaz vienu informācijas 
un darbības režīmu, kura izmantošanai 
nav vajadzīga dzirde,

b) komunikācijas un orientēšanās b) komunikācijas un orientēšanās 
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nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas; nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

ja produktam nepieciešama lietotāja 
vokāla iejaukšanas, tas nodrošina vismaz 
vienu darbības režīmu, kura izmantošanai 
nav vajadzīgas tādas mutiski radītas 
skaņas kā runa, svilpieni vai 
klikšķināšana;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

c) ja produkts paredz vizuālus 
sakarus un darbības režīmus, tas 
nodrošina funkcijas, kas ļauj lietotājiem 
labāk izmantot ierobežoto redzi, tostarp 
nodrošina elastīgu palielinājumu bez 
satura vai funkcionalitātes zuduma, 
elastīgu kontrastu un spilgtumu un, ja 
iespējams, produktā būtu jāietver elastīgi 
veidi, kā atdalīt priekšplānu no fona 
vizuālajiem elementiem un pārvaldīt tos, 
un nodrošināt nepieciešamā redzes lauka 
elastīgu vadību;

d) informācijas sniegšanai 
nodrošina alternatīvas krāsas;

d) nodrošina vizuālu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav 
nepieciešams, lai lietotājs atšķirtu krāsas;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, 
tostarp nodrošina iespēju samazināt fona 
troksni un uzlabot skaidrību;

e) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu un pilnveidotas audio funkcijas, 
lai uzlabotu audio skaidrību, tostarp 
nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt 
priekšplānu no fona skaņas un pārvaldīt 
tos, ja balss un fons ir pieejami kā 
atsevišķas audio plūsmas;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

f) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku, tostarp, 
ja ar produktu ir jāveic manuālas 
darbības, produktam ir elementi, kas 
sniedz lietotājiem iespēju lietot produktu 
citā veidā, kas neprasa izmantot motoriku, 
piemēram, neprasa veikt manipulācijas 
vai darbības, kuru veikšanai nepieciešams 
roku spēks, un neprasa vienlaikus lietot 
vairākus vadības elementus;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

g) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku, tostarp 
ja produkts ir savrupstāvošs vai instalēts, 
tā informācijas un darbības elementi ir 
standarta pieejamas sniedzamības 
diapazonā, vai arī lietotājs var to novietot 
sniedzamības diapazonā;
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h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

h) ja produkts paredz vizuālus 
informācijas režīmus, tas nodrošina arī 
vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz 
minimumam samazina gaismjutīguma 
iestrēgšanas izraisīšanas iespēju;

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

i) nodrošina funkcijas, kas produkta 
sakarus un darbību padara vienkāršāku 
un ērtāku lietošanai.

ia) ja produkts nodrošina pieejamības 
funkcijas, tas saglabā lietotāju privātumu, 
lietojot minētās pieejamības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par produkta pieejamību un 
tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgos gadījumos būtu arī jānodrošina atbalsta pakalpojumu pieejamība, lai patērētājiem 
sniegtu visu vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr. 584
Jiří Maštálka
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze.

b) Lietošana ar ierobežotu redzes 
spēju

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 
vieglāk izmantot savu ierobežoto redzes 
spēju.

c) Lietošana bez krāsu uztveres

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga krāsu uztvere.

d) Lietošana bez dzirdes spējas

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
dzirde.

e) Lietošana ar ierobežotu dzirdes 
spēju

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām.

f) Lietošana bez vokālās spējas

Ja IKT paredz lietotāju vokālu 
iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā.

g) Lietošana ar ierobežotu 
manipulācijas spēju vai spēku

Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 
alternatīvas darbības, kuras neprasa 
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manipulāciju vai roku spēku.

h) Lietošana ar ierobežotu 
aizsniedzamību

Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 
to darbības elementiem jābūt 
aizsniedzamiem visiem lietotājiem.

i) Ar gaismjutīgumu saistīta 
kairinājuma izraisīšanas riska 
samazināšana līdz minimumam

Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 
izraisīšanas iespēju.

j) Lietošana ar ierobežotām 
izzināšanas spējām

IKT nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
vienkāršo un atvieglo tā lietošanu.

k) Privātums

Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 
pieejamību, tā paredz vismaz vienu 
darbības režīmu, kas saglabā privātumu 
pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 
funkciju izmantošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti

Pašapkalpošanās termināļi: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti 
un maksājumu termināļi

Or. en
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Grozījums Nr. 586
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti

Pašapkalpošanās termināļi: bankomāti, 
biļešu automāti, autostāvvietu biļešu 
automāti, reģistrācijas automāti un 
maksājumu termināļi 

Or. en

Grozījums Nr. 587
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti

Pašapkalpošanās termināļi: maksājumu 
termināļi, bankomāti, biļešu automāti un 
reģistrācijas automāti

Or. en

Grozījums Nr. 588
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti, 
un maksājumu termināli

Or. it
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Grozījums Nr. 589
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana 1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, personas ar invaliditāti un 
personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 
novecošanu, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā lietotu produktus, tos 
projektē un ražo, ievērojot šādas 
pieejamības prasības:

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kas:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir uztverama ar vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir saprotama,

iii) jābūt viegli uztveramai, iii) ir viegli uztverama, tajā ir ietverti 
paredzami lietošanas nosacījumi,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv) uzskaita produkta pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
ieslēgt un izmantot, un tā saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem,

v) ir sagatavota, izmantojot attiecīga 
lieluma un veida burtus ar pietiekamu 
rakstzīmju un fona kontrastu;

b) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

b) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai; 

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. d) produkts nodrošina sadarbspēju ar 
palīgierīcēm un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, tostarp dzirdes 
tehnoloģijām, piemēram, dzirdes 
aparātiem, indukcijas spolēm, 
kohleārajiem implantiem un palīgierīcēm 
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vājdzirdīgiem; produkts nodrošina arī 
lietotāja privāto austiņu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

2. Produkta lietotāja saskarnes un 
dizaina funkcionalitātes prasības

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē saskaņā ar I iedaļas 
2. punktu, kā arī:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

a) netiek paredzēts, ka lietotājam, 
kam nepieciešama pieejamības funkcija, 
tā ir jāieslēdz, lai funkcija būtu ieslēgta;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas; 

b) ja nepieciešama atbilde noteiktā 
laikā, lietotāju brīdina vizuāli, kā arī ar 
pieskārienu vai skaņu un sniedz iespēju 
attiecīgo periodu pagarināt;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

c) produkts ir izmantojams, tostarp 
produkta izmantojamām daļām, 
piemēram, taustiņiem un vadībai, ir 
atbilstīgs kontrasts starp taustiņiem un 
vadību un to fonu, un šīs daļas ir 
atšķiramas ar skārienu;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

d) ja tiek nodrošinātas atslēgas, 
biļetes vai kartes, to orientācijai jābūt 
atšķiramai ar skārienu gadījumos, kad 
orientācija ir svarīga atslēgas, biļetes vai 
kartes turpmākai lietošanai;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

e) ja produkts izmanto lietotāja 
bioloģiskās īpašības, konkrētas 
bioloģiskās īpašības nedrīkst būt vienīgais 
līdzeklis lietotāja identificēšanai. 

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
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skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas — ja 
IST nodrošina vizuālus darbības režīmus, 
tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 
režīmu, kam nav vajadzīga redze;
b) lietošana ar ierobežotām redzes 
spējām — ja IST nodrošina vizuālus 
darbības režīmus, tā nodrošina arī vismaz 
vienu darbības režīmu, kas ļauj 
lietotājiem ar ierobežotām redzes spējām 
vieglāk izmantot šīs redzes spējas;
c) lietošana bez krāsu un kontrasta
uztveres — ja IST nodrošina vizuālus 
darbības režīmus, tā nodrošina arī vismaz 
vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, 
lai lietotājs atšķirtu krāsas un uztvertu 
kontrastu; 
d) lietošana bez dzirdes spējas — ja 
IST nodrošina audiālus darbības režīmus,
tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 
režīmu, kam nav vajadzīga dzirde;
e) lietošana ar ierobežotām dzirdes 
spējām — ja IST nodrošina audiālus 
darbības režīmus, tā nodrošina arī vismaz 
vienu darbības režīmu ar uzlabotām audio 
funkcijām, tostarp attiecībā uz skaidrību 
un skaļumu;
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f) lietošana bez runas spējām — ja 
IST nepieciešama lietotāju vokāla 
iejaukšanās, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā; 
g) lietošana ar ierobežotu 
manipulāciju vai spēku — ja IST 
nepieciešamas manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas ļauj lietotājiem izmantot IST, veicot 
citādas darbības, bez manipulācijas vai 
roku spēka, vai vairāk nekā vienas 
vadības ierīces vienlaicīgu darbību; 
h) lietošana ar ierobežotu 
sniedzamību — ja IST produkti ir 
savrupstāvoši vai uzstādīti, to darbības 
elementiem jābūt sasniedzamiem visiem 
lietotājiem;  
i) gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas 
samazināšana līdz minimumam — ja IST 
nodrošina vizuālus darbības režīmus, tā 
nodrošina arī vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas 
potenciālu; 
j) lietošana ar ierobežotām izziņas 
spējām — IST nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas vienkāršo un 
atvieglo produkta lietošanu; 
k) privātums — ja IST nodrošina 
pieejamības funkcijas, tā nodrošina arī 
vismaz vienu darbības režīmu, kas 
saglabā lietotāju privātumu, lietojot 
minētās IST pieejamības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A daļa – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
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invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju" paredzētajiem 
noteikumiem;

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju" paredzētajiem 
noteikumiem;

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

i) to nodrošina pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti saskaņā ar c) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

ii) uzskaita pakalpojuma pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot kombinācijā ar saistītajām 
galiekārtām, un tā saderību ar dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu;

iii) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

c) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai vajadzīgās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

d) uz mobilajiem sakariem bāzētus 
pakalpojumus, tostarp mobilās 
lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 
pakalpojuma sniegšanai, padarot 
pieejamus konsekventā un piemērotā 
veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri,
darbību un izpratni, tostarp satura 
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noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu un tādā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 593
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A daļa –1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

c) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A daļa –1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) uz mobilajiem sakariem bāzētus 
pakalpojumus, tostarp mobilās 
lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 
pakalpojuma sniegšanai, padarot 
pieejamus konsekventā un piemērotā 
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veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, 
darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu un tādā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana 1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, personas ar invaliditāti un 
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invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 
novecošanu, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā lietotu produktus, tos 
projektē un ražo, ievērojot šādas 
pieejamības prasības:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kas:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir saprotama,

iii) jābūt viegli uztveramai, iii) ir viegli uztverama,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv) ir sagatavota, izmantojot attiecīga 
lieluma un veida burtus ar pietiekamu 
rakstzīmju un fona kontrastu, lai 
maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 
vērā paredzētos lietošanas apstākļus,

iva) ir nodrošināta pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un konkrēti;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), kura:

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

ii) vienkārši un precīzi informē 
lietotājus, ka produktam ir pieejamības 
elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem,

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c) atsevišķi nodrošinātu vai produktā 
integrētu produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

i) to nodrošina pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami
un robusti,

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

ii) tajā uzskaita produkta pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot, un tā saderību ar dažādiem 
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tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami 
Savienības un starptautiskā līmenī,

iia) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. f) produkts nodrošina sadarbspēju ar 
Savienības un starptautiskajā līmenī 
pieejamajām dažādām palīgierīcēm un 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, tostarp 
dzirdes tehnoloģijas, piemēram, dzirdes 
aparāti, indukcijas spoles, kohleārie 
implanti un palīgierīces vājdzirdīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

2. Produkta lietotāja saskarnes un 
dizaina funkcionalitātes prasības

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē kā norādīts I iedaļas  
2. punktā, kā arī:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

a) produkts spēj kodēt un dekodēt 
augstas izšķirtspējas divvirzienu audio 
saziņu;

b) komunikācijas un orientēšanās b) produkts, kas nodrošina 
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nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas; divvirzienu balss komunikāciju, sniedz 
lietotājam iespēju arī sazināties ar citu 
lietotāju, izmantojot teksta formāta 
komunikāciju reāllaikā, ko var izmantot
savrupā režīmā vai kopā ar balss zvanu;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

c) ja produkts nodrošina sadarbspēju 
ar divvirzienu balss saziņu noteiktā tīklā, 
tas šajā tīklā nodrošina arī sadarbspēju ar 
teksta formāta saziņu reāllaikā tajā pašā 
balss zvanā;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

d) ja produkts, kas nodrošina 
divvirzienu balss saziņu, ietver reāllaika 
videozvana funkcionalitāti, produkts 
nodrošina arī tādu video izšķirtspēju, kas 
sniedz lietotājiem iespēju sazināties, 
izmantojot zīmju valodu un lasot no 
runātāja lūpām;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

e) ja produkts nodrošina izvadi pa 
skaļruni, produkts nodrošina efektīva 
bezvadu savienojuma izveides iespēju ar 
tādām dzirdes tehnoloģijām kā dzirdes 
aparāti, indukcijas spoles, kohleārie 
implanti un palīgierīces vājdzirdīgiem un 
cik vien iespējams samazina interferenci 
šajās tehnoloģijās.

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 598
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B daļa – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta pakalpojumi 

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja tas ir tehniski iespējami, 
nodrošina informāciju par produkta 
pieejamību un tā saderību ar atbalsta 
tehnoloģijām lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – Ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze.

b) Lietošana ar ierobežotu redzes 
spēju

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 
vieglāk izmantot savu ierobežoto redzes 
spēju.

c) Lietošana bez krāsu uztveres

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga krāsu uztvere.

d) Lietošana bez dzirdes spējas

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
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tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
dzirde.

e) Lietošana ar ierobežotu dzirdes spēju

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām.

f) Lietošana bez vokālās spējas

Ja IKT paredz lietotāju vokālu 
iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā.

g) Lietošana ar ierobežotu 
manipulācijas spēju vai spēku

Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 
alternatīvas darbības, kuras neprasa 
manipulāciju vai roku spēku.

h) Lietošana ar ierobežotu 
aizsniedzamību

Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 
to darbības elementiem jābūt 
aizsniedzamiem visiem lietotājiem.

i) Ar gaismjutīgumu saistīta 
kairinājuma izraisīšanas riska 
samazināšana līdz minimumam

Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus,
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 
izraisīšanas iespēju.

j) Lietošana ar ierobežotām 
izzināšanas spējām

IKT nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
vienkāršo un atvieglo tā lietošanu.

k) Privātums

Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 
pieejamību, tā paredz vismaz vienu 
darbības režīmu, kas saglabā privātumu 
pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 
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funkciju izmantošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Audiovizuālo mediju pakalpojumi un 
saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu 
skaitļošanas tehnikas iespēju

Ar audiovizuālo mediju pakalpojumiem 
saistītas patērētāju galiekārtas un tīmekļa 
vietņu un mobilo tālruņu lietotņu uzbūve

Or. en

Grozījums Nr. 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. Services: svītrots

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz: 

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā 
ar B punktā "Saistītās patērētāju iekārtas 
ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" 
paredzētajiem noteikumiem;

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām 
un struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
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kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu; 

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem; 

e) ietverot funkcijas, prakses, 
politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
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izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Saistītās patērētāju iekārtas ar 
uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" 
paredzētajiem noteikumiem;

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Saistītās patērētāju iekārtas ar 
uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" 
paredzētajiem noteikumiem;

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

b) nodrošinot informāciju par 
pakalpojumu darbību un par to pieejamības 
īpašībām un struktūru, kura:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

i) informāciju nodrošina pieejamā 
tīmekļa vietnes un elektronisko [TV] 
programmu (EPG) formātā, padarot to 
viegli uztveramu, izmantojamu, 
saprotamu un konkrētu saskaņā ar 
c) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

ii) uzskaita pakalpojuma pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot kombinācijā ar saistītajām 
galiekārtām, un tā saderību ar dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu;

iii) sniedz pieejamu informāciju par 
papildināmību ar citiem trešo pušu 
nodrošinātiem pieejamības 
pakalpojumiem.

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

c) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā
pārdomātā veidā, kas veicina sadarbspēju 
ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un 
starptautiskā mērogā.

ca) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes 
padarot pieejamas konsekventā un 
piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 
uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā pārdomātā veidā, kas veicina 
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sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

e) ietverot funkcijas, prakses, 
politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

c) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) uz mobilajiem sakariem bāzētus 
pakalpojumus, tostarp mobilās 
lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 
pakalpojuma sniegšanai, padarot 
pieejamus konsekventā un piemērotā 
veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, 
darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu un tādā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ietverot funkcijas, prakses, 
politikas virzienus un procedūras, kā arī 
izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai 
apmierinātu personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personu ar invaliditāti 
vajadzības; lai izpildītu šo prasību, 
pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina 
vismaz šādi pieejamības pakalpojumi:

i) subtitri nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem, 

ii) audioapraksti, 

iii) ierunāti subtitri, 

iv) surdotulkojums;

Or. en
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Grozījums Nr. 606
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ja audiovizuālais saturs ietver 
pieejamības pakalpojumus, informāciju 
par tiem skaidri norāda satura aprakstā, 
kā arī elektroniskajā TV programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 607
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) apspriežoties ar lietotāju 
organizācijām, tostarp personu ar 
invaliditāti pārstāvības organizācijām, 
audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina pieejamības 
pakalpojumu kvalitāti:

i) pakalpojumu sniedzēji nodrošina, 
ka subtitri nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem ir labi sinhronizēti ar 
videomateriālu, ir lasāmi, precīzi un 
saprotami, lai reāli atspoguļotu 
audioinformāciju; šīs prasības ietver 
kvalitātes specifikāciju izstrādāšanu, 
nosakot vismaz fonta veidu, fonta izmēru, 
kontrastu un krāsu lietojumu, kā arī 
attiecīgos gadījumos nepieciešamās 
prasības, lai nodrošinātu, ka lietotāji var 
regulēt šos subtitrus;

ii) pakalpojumu sniedzēji nodrošina, 
ka audioapraksti un ierunātie subtitri ir 
labi sinhronizēti ar videomateriālu; šīs 
prasības ietver kvalitātes specifikāciju 
izstrādi attiecībā uz audio izvades veidu 
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un akustiskā apraksta un ierunāto 
subtitru skaidrību, kā arī nepieciešamās 
prasības, lai nodrošinātu, ka lietotāji var 
šos līdzekļus regulēt;

iii) pakalpojumu sniedzēji nodrošina, 
ka surdotulkojums ir precīzs un 
saprotams, lai reāli atspoguļotu 
audioinformāciju; Pie tā pieder 
profesionālo prasību noteikšana 
surdotulkiem un surdotulkojuma 
nodrošināšanas kvalitātes specifikāciju 
izstrāde. kad tas ir tehniski iespējams, 
pieņem prasību nodrošināt, ka lietotāji 
var regulēt surdotulkojuma sniegšanas 
veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 608
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana 1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, personas ar invaliditāti un 
personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 
novecošanu, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā lietotu produktus, tos 
projektē un ražo, ievērojot šādas 
pieejamības prasības:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kas:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir saprotama,

iii) jābūt viegli uztveramai, iii) ir viegli uztverama,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv) ir sagatavota, izmantojot attiecīga 
lieluma un veida burtus ar pietiekamu 
rakstzīmju un fona kontrastu, lai 
maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 
vērā paredzētos lietošanas apstākļus,

iva) tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un konkrēti;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), kura:

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

ii) vienkārši un precīzi informē 
lietotājus, ka produktam ir pieejamības 
elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem;

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c) atsevišķi nodrošinātu vai produktā 
integrētu produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

i) to nodrošina pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
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kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti,

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

ii) tajā uzskaita produkta pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot, un tā saderību ar dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami 
Savienības un starptautiskā līmenī,

iia) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. 
punktu;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. f) produkts nodrošina sadarbspēju ar 
Savienības un starptautiskajā līmenī 
pieejamajām dažādām palīgierīcēm un 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, tostarp 
dzirdes tehnoloģijas, piemēram, dzirdes 
aparāti, indukcijas spoles, kohleārie 
implanti un palīgierīces vājdzirdīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Patērētāju izmantotās saistītās 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju

B. Patērētāju izmantotās saistītās 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju

1. Projektēšana un ražošana 1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
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ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
pēc iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā 
veidā lietotu produktus, tos projektē un 
ražo, ievērojot Ba punktā izklāstītās 
funkcionālā snieguma prasības, un šāda 
izstrāde un ražošana ietver:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus);

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai,

iii) jābūt viegli uztveramai, 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām: 

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju;

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi);

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;

e) produkta funkcionalitāti, nodrošinot 
funkcijas, kas paredzētas personu ar 
invaliditāti vajadzību apmierināšanai; 

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā 
minēto produktu funkcionalitāti un 
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lietotāja saskarni darītu pieejamu, 
produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē 
šādi:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

i) nodrošina izvairīšanos no
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

2. Funkcionalitātes prasības lietotāja 
saskarnei un produkta dizainam

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē šādi:

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto 
produktu funkcionalitāti un lietotāja 
saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 
gadījumā jāprojektē saskaņā ar I iedaļas 
2. punktu, kā arī:
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a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

a) ja produkts demonstrē 
audiovizuālo saturu, tam ir darbības 
režīms, kurā noklusējuma videokanālā 
var parādīt pieejamos subtitrus 
nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b) ja produkts demonstrē 
audiovizuālo saturu, tas nodrošina 
mehānismu, kas ļauj noklusējuma 
videokanālā izvēlēties un atskaņot 
pieejamo audioaprakstu;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

c) ja produkts demonstrē 
audiovizuālo saturu, tas nodrošina 
mehānismu, kas ļauj noklusējuma 
videokanālā izvēlēties un atskaņot 
pieejamos ierunātos subtitrus;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

d) ja produkts demonstrē 
audiovizuālo saturu, tas, ja tehniski 
iespējams, nodrošina mehānismu, kas 
ļauj noklusējuma videokanālā izvēlēties 
un parādīt pieejamo surdotulkojumu;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

e) produkts nodrošina iespēju sniegt 
nodrošinātos pieejamības pakalpojumus 
gan atsevišķi, gan savstarpējā 
kombinācijā;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

f) produkts ļauj maksimālā apmērā 
personalizēt pieejamības pakalpojumus, 
tostarp nodrošinot iespēju piekļūt 
pieejamības pakalpojumiem ar citiem 
līdzekļiem, piemēram, veicot 
sinhronizāciju citā ierīcē;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

g) lietotājam nodrošina pieejamības 
pakalpojumu vadības elementus, kuri ir 
tikpat pamanāmi kā galvenie pārraides un 
demonstrācijas vadības elementi;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

h) produkts nodrošina efektīva 
bezvadu savienojuma izveides iespēju ar 
dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes 
aparātiem, indukcijas spolēm, 
kohleārajiem implantiem un palīgierīcēm 
vājdzirdīgiem.

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 612
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par produkta pieejamību un 
tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem un personām ar 
invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – Ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze.

b) Lietošana ar ierobežotu redzes 
spēju

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu
darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 
izmantot šo ierobežoto redzes spēju.

c) Lietošana bez krāsu uztveres

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
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režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga krāsu uztvere.

d) Lietošana bez dzirdes spējas

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
dzirde.

e) Lietošana ar ierobežotu dzirdes 
spēju

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām.

f) Lietošana bez vokālās spējas

Ja IKT paredz lietotāju vokālu 
iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā.

g) Lietošana ar ierobežotu 
manipulācijas spēju vai spēku

Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 
alternatīvas darbības, kuras neprasa 
manipulāciju vai roku spēku.

h) Lietošana ar ierobežotu 
aizsniedzamību

Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 
to darbības elementiem jābūt 
aizsniedzamiem visiem lietotājiem.

i) Ar gaismjutīgumu saistīta 
kairinājuma izraisīšanas riska 
samazināšana līdz minimumam

Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus,
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 
izraisīšanas iespēju.

j) Lietošana ar ierobežotām 
izzināšanas spējām

IKT nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
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vienkāršo un atvieglo tā lietošanu.

k) Privātums

Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 
pieejamību, tā paredz vismaz vienu 
darbības režīmu, kas saglabā privātumu 
pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 
funkciju izmantošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ca. Tīmekļa vietņu un mobilo tālruņu 
lietotņu uzbūve

a) Tīmekļa vietņu un mobilo tālruņu 
lietotņu arhitektūru padarot pieejamu 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; tādā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām Savienības un starptautiskā 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti 
un reģistrācijas automāti, ko izmanto, 

pašapkalpošanās termināļi, tostarp 
maksājumu termināļi, biļešu automāti un 
reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot 
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sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus pasažieru transporta pakalpojumus

Or. en

Grozījums Nr. 616
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A daļa – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

i) to nodrošina pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti saskaņā ar b) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

ii) tajā uzskaita pakalpojuma 
pieejamības elementus un izskaidro, kā 
šos elementus izmantot, ieskaitot to, kā 
izmantot transportlīdzekļu, apkārtējās 
infrastruktūras un būvētās vides 
pieejamību, kā arī sniedz informāciju par 
palīdzību, kas tiek sniegta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1107/2006, Regulu (ES) 
Nr. 1177/2010, Regulu (EK) 
Nr. 1371/2007 un Regulu (ES) 
Nr. 181/2011,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 
apakšpunktu;

iii) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 

b) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
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pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā pārdomātā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un 
starptautiskā mērogā.

ba) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes 
padarot pieejamas konsekventā un 
piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 
uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā pārdomātā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

c) ietverot funkcijas, prakses, 
politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 
vajadzības.

c) ietverot funkcijas, praksi, politikas 
nostādnes, procedūras un izmaiņas
attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas 
paredzētas, lai apmierinātu personu ar 
funkcionāliem ierobežojumiem un personu 
ar invaliditāti vajadzības:

i) viedā biļešu pārdošana 
(elektroniska biļešu rezervēšana utt.),

ii) pasažieru informēšana reāllaikā 
(kustības saraksti; informācija par 
satiksmes pārtraukumiem, savienotajiem 
reisiem un turpmāko ceļu ar citiem 
transporta veidiem utt.),

iii) informāciju par papildu 
pakalpojumiem (piemēram, staciju 
personāls; lifti, kas nedarbojas vai 
pakalpojumi, kas uz laiku nav pieejami);

ca) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgā 
būvētā vide atbilst šā pielikuma X iedaļai.

Or. en
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Grozījums Nr. 617
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

b) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V. iedaļa – A daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgā 
būvētā vide atbilst šā pielikuma X iedaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi
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Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Tīmekļa vietnes, ko izmanto 
pasažieru transporta pakalpojumu 
sniegšanai

svītrots

a) Tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, 
vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – B daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tīmekļa vietnes padarot pieejamas a) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
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konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pielikuma B. daļas a) punktā 
noteiktās prasības jāpiemēro vismaz 
tādam tīmekļa vietņu saturam, kas 
attiecas uz šādām iespējām:

i) piekļuve grafikam, atlaižu tarifiem 
un savienojošām biļetēm, kā arī 
rezervācijas un pārvadājumu tarifiem;

ii) jebkādu pasažieru transporta 
pakalpojumu rezervācijas vai pasūtījuma 
mainīšana vai apstiprināšana;

iii) reģistrēšanās lidojumam;

iv) piekļuve personīgajam ceļojuma 
plānam;

v) piekļuve lidojuma statusam;

vi) piekļuve personīgajam klienta kontam;

vii) piekļuve pārvadātāja 
kontaktinformācijai;

viii) piekļuve informācijai par pieejamo 
palīdzību saistībā ar ceļojumu;

Or. de
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Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir ASV Transporta departamenta sagatavotais septiņu pamatelementu 
saraksts attiecībā uz tīmekļa vietnēm („Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air 
Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports” (DOT–OST–2011–
0177). 

Grozījums Nr. 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – B daļa ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) pielikuma B. daļas a) punktā 
noteiktās prasības nepiemēro trešo 
personu saturam, kuru attiecīgie operatori 
nedz finansē, nedz izstrādā, nedz kontrolē;

Or. de

Pamatojums

Direktīvā (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 
piekļūstamību ir noteikts, ka pieejamības prasības nebūtu jāpiemēro trešo personu saturam, 
kuru nekontrolē tīmekļa vietnes nodrošinātājs.

Grozījums Nr. 624
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – C daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C. uz mobilajām iekārtām balstīti 
pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un 
reāllaika informācijas sniegšana;

svītrots

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz:

(a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām 
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un struktūru nodrošinot šādi:

(i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 
apakšpunktu;

(b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 
kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – C daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C. uz mobilajām iekārtām balstīti 
pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un 
reāllaika informācijas sniegšana;

C. Uz mobilajām iekārtām balstīti 
pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana, viedā 
reģistrēšanās un reāllaika informācijas 
sniegšana

Or. en
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Grozījums Nr. 626
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – D daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 
pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa 
vietnes, ko izmanto pasažieru transporta 
pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām 
iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu 
pārdošana un reāllaika informācijas 
sniegšana; pašapkalpošanās termināli, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti, 
ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta 
pakalpojumus 

D. Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 
pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa 
vietnes, ko izmanto pasažieru transporta 
pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām 
iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu 
pārdošana un reāllaika informācijas 
sniegšana; pašapkalpošanās termināļi, 
tostarp maksājumu termināļi, biļešu 
automāti un reģistrācijas automāti, ko 
izmanto, sniedzot pasažieru transporta 
pakalpojumus

Or. en

Grozījums Nr. 627
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – D daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. pašapkalpošanās termināli, biļešu 
automāti un reģistrācijas automāti, ko 
izmanto, sniedzot pasažieru transporta 
pakalpojumus

D. Pašapkalpošanās termināļi, biļešu 
automāti un reģistrācijas automāti, ko 
izmanto, sniedzot pasažieru transporta 
pakalpojumus, atbilst II iedaļā 
noteiktajām prasībām.

1. Projektēšana un ražošana 

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, padarot 
pieejamus šādus elementus:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
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instrukcijas, brīdinājumus), kam:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai,

iii) jābūt viegli uztveramai, 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

b) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;

c) produkta funkcionalitāti saskaņā 
ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību 
apmierināšanai;

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
minēto produktu funkcionalitāti un 
lietotāja saskarni darītu pieejamu, 
produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē 
šādi:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
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alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko 
izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz 
mobilajām iekārtām balstītie banku 
pakalpojumi; pašapkalpošanās termināli, 
tostarp bankomāti, ko izmanto banku 
pakalpojumu sniegšanai

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko 
izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz 
mobilajām iekārtām balstītie banku 
pakalpojumi; pašapkalpošanās termināļi, 
tostarp maksājumu termināļi un
bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu 
sniegšanai

Or. en

Grozījums Nr. 629
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko 
izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz 
mobilajām iekārtām balstītie banku 
pakalpojumi; pašapkalpošanās termināli, 
tostarp bankomāti, ko izmanto banku 
pakalpojumu sniegšanai

Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko 
izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz 
mobilajām iekārtām balstītie banku 
pakalpojumi; pašapkalpošanās termināļi, 
tostarp bankomāti, ko izmanto banku 
pakalpojumu sniegšanai, un maksājumu 
termināļi

Or. en



PE599.726v03-00 110/156 AM\1121397LV.docx

LV

Grozījums Nr. 630
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
D punktā paredzētajiem noteikumiem;

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
D punktā paredzētajiem noteikumiem;

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

i) to nodrošina pieejamā tīmekļa 
formātā un cita veida elektroniskā 
dokumentā, kas padarīts viegli uztverams, 
izmantojams, saprotams un konkrēts 
saskaņā ar c) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

ii) tajā uzskaita pakalpojuma 
pieejamības elementus un izskaidro, kā 
šos elementus izmantot kombinācijā ar 
saistītajām galiekārtām,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu;

iii) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

iiia) tā ir saprotama un tās sarežģītība 
nepārsniedz Eiropas Padomes izstrādātās 
Eiropas Vienotās valodu prasmes līmeņa 
noteikšanas sistēmas B2 līmeni (augstāks 
par vidējo).

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

c) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
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elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā pārdomātā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un 
starptautiskā mērogā.

ca) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus, tostarp banku 
pakalpojumu sniegšanā nepieciešamās 
lietotnes, padarot pieejamas konsekventā 
un piemērotā veidā, lai nodrošinātu 
lietotāju uztveri, darbību un izpratni, 
tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā 
pārdomātā veidā, kas veicina sadarbspēju 
ar dažādiem lietotāju aģentiem un 
atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 
Savienības un starptautiskā mērogā.

d) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 
vajadzības.

d) ietverot funkcijas, prakses, politikas un 
procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 
darbībā, lai apmierinātu personu ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personu ar invaliditāti, vajadzības:

da) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgie 
elektroniskās identifikācijas, drošības un 
maksājumu veikšanas līdzekļi ir 
saprotami, viegli uztverami, izmantojami 
un robusti, un nemazina lietotāja drošību 
un privātumu;

db) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgā 
būvētā vide atbilst šā pielikuma X iedaļā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgā 
būvētā vide atbilst šā pielikuma X iedaļā 
noteiktajām prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 632
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Tīmekļa vietnes, ko izmanto banku 
pakalpojumu sniegšanai;

svītrots

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
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pakalpojumus, tos sniedz:

a) Tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, 
vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – B daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

a) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 635
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – C daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C. uz mobilajām iekārtām balstītie 
banku pakalpojumi;

svītrots

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām 
un struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 
apakšpunktu;

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 
kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 636
Olga Sehnalová
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – D daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. pašapkalpošanās termināli, tostarp 
bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu 
sniegšanai

D. Pašapkalpošanās termināļi, tostarp 
bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu 
sniegšanai, un maksājumu termināļi 
atbilst II iedaļai.

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, padarot 
pieejamus šādus elementus:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai,

iii) jābūt viegli uztveramai, 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

b) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;

c) produkta funkcionalitāti saskaņā 
ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību 
apmierināšanai;

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Lambert van Nistelrooij
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – D daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. pašapkalpošanās termināli, tostarp 
bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu 
sniegšanai

D. Pašapkalpošanās termināļi, tostarp
maksājumu termināļi un bankomāti, ko 
izmanto banku pakalpojumu sniegšanai

Or. en

Grozījums Nr. 638
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – D daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. pašapkalpošanās termināli, tostarp 
bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu 
sniegšanai

D. Pašapkalpošanās termināļi, tostarp 
bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu 
sniegšanai un maksājumu termināļi

Or. en

Grozījums Nr. 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E-grāmatas E-grāmatas un saistītās iekārtas

Or. en

Grozījums Nr. 640
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E-grāmatas E-grāmatas un e-grāmatu lasītāji

Or. en

Grozījums Nr. 641
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Produkti" paredzētajiem 
noteikumiem;

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Produkti" paredzētajiem 
noteikumiem;

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

i) to nodrošina pieejamā tīmekļa 
formātā un cita veida elektroniskā 
dokumentā, kas padarīts viegli uztverams, 
izmantojams, saprotams un konkrēts 
saskaņā ar c) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina
alternatīvu,

ii) uzskaita pakalpojuma pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot kombinācijā ar saistītajām 
galiekārtām, un tā saderību ar dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu;

iii) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 

c) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamās tiešsaistes 



PE599.726v03-00 118/156 AM\1121397LV.docx

LV

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā pārdomātā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un 
starptautiskā mērogā.

ca) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes 
padarot pieejamas konsekventā un 
piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 
uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā pārdomātā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 
vajadzības.

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 
un personu ar invaliditāti vajadzības, 
nodrošinot navigācijas iespējas 
dokumentā, dinamisku izkārtojumu, 
iespēju sinhronizēt teksta un audio 
formāta saturu, sniedzot iespēju izmantot 
tehnoloģiju teksta konvertācijai runā, 
nodrošinot iespēju veikt alternatīvu satura 
demonstrāciju un nodrošinot tā 
sadarbspēju ar dažādiem tehniskajiem 
palīglīdzekļiem tā, ka ir panākta 
uztveramība, saprotamība, izmantojamība 
un maksimāla saderība ar pašreizējiem un 
turpmākiem lietotāju aģentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar invaliditāti pēc 
iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā veidā 
izmantotu pakalpojumus, tos sniedz, visiem 
piegādes ķēdes dalībniekiem ievērojot 
Ba daļā izklāstītās funkcionālā snieguma 
prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana 
ietver:

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 
izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 
B punktā "Produkti" paredzētajiem 
noteikumiem;

a) produktus, ko pakalpojumu 
sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma 
sniegšanā saskaņā ar B punktā 
paredzētajiem noteikumiem;

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

b) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru;

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu;

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 
kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 

c) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tīmekļa vietnes, tiešsaistes 
lietojumprogrammas un e-grāmatas ierīci, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanā;
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tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā;

d) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tīmekļa vietnes, tiešsaistes 
lietojumprogrammas un e-grāmatas ierīci, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanā;

d) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar funkcionāliem ierobežojumiem
vajadzības.

e) funkcijas, prakses, politikas virzieni
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar invaliditāti vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

c) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 644
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) uz mobilajiem sakariem bāzētus 
pakalpojumus, tostarp mobilās 
lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 
pakalpojuma sniegšanai, padarot 
pieejamus konsekventā un piemērotā 
veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, 
darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu un tādā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Olga Sehnalová
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Produkti B. Produkti atbilst I iedaļai

1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, padarot 
pieejamus šādus elementus:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai,

iii) jābūt viegli uztveramai,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un 
likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām 
prasībām:

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;
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e) produkta funkcionalitāti saskaņā 
ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību 
apmierināšanai;

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā 
minēto produktu funkcionalitāti un 
lietotāja saskarni darītu pieejamu, 
produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē 
šādi:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana 1. Projektēšana un ražošana

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
pēc iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā 
veidā lietotu produktus, tos projektē un 
ražo, ievērojot Ba punktā izklāstītās 
funkcionālā snieguma prasības, un šāda 
izstrāde un ražošana ietver:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus);

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai,

iii) jābūt viegli uztveramai,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju;

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi);

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību 

e) produkta funkcionalitāti;
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apmierināšanai;

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā 
minēto produktu funkcionalitāti un 
lietotāja saskarni darītu pieejamu, 
produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē 
šādi:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – Ba daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze.

b) Lietošana ar ierobežotu redzes 
spēju

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 
izmantot šo ierobežoto redzes spēju.

c) Lietošana bez krāsu uztveres

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga krāsu uztvere.

d) Lietošana bez dzirdes spējas

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
dzirde.

e) Lietošana ar ierobežotu dzirdes 
spēju

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām.

f) Lietošana bez vokālās spējas

Ja IKT paredz lietotāju vokālu 
iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā.

g) Lietošana ar ierobežotu 
manipulācijas spēju vai spēku

Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 
alternatīvas darbības, kuras neprasa 
manipulāciju vai roku spēku.

h) Lietošana ar ierobežotu 
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aizsniedzamību

Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 
to darbības elementiem jābūt 
aizsniedzamiem visiem lietotājiem.

i) Ar gaismjutīgumu saistīta 
kairinājuma izraisīšanas riska 
samazināšana līdz minimumam

Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 
izraisīšanas iespēju.

j) Lietošana ar ierobežotām
izzināšanas spējām

IKT nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
vienkāršo un atvieglo tā lietošanu.

k) Privātums

Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 
pieejamību, tā paredz vismaz vienu 
darbības režīmu, kas saglabā privātumu 
pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 
funkciju izmantošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – Ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Tīmekļa vietnes un mobilo tālruņu 
lietotnes

a) e-grāmatas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, sadarbojoties ar specializētām 
organizācijām (vai „pilnvarotām 
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struktūrām”), lai nodrošinātu pieejamus 
alternatīvus eksemplārus; un tādā veidā, 
kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā;

b) nodrošinot pieejamības metadatus, 
ko dara zināmus vērtību ķēdē, lai 
veicinātu pieejamu e-grāmatu 
popularitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E-komercija E-komercija, tostarp pasta, enerģētikas un 
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju ar 
tīmekļa vietnēm un mobilajām ierīcēm 
saistītie pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 651
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E-komercija E-komercija, tostarp pasta, enerģētikas un 
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju ar 
tīmekļa vietnēm un mobilajām ierīcēm 
saistītie pakalpojumi

Or. en
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Grozījums Nr. 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar invaliditāti pēc 
iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā veidā 
izmantotu pakalpojumus, tos sniedz, 
ievērojot Aa daļā izklāstītās funkcionālā 
snieguma prasības, un šāda pakalpojumu 
sniegšana ietver:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru;

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 
apakšpunktu;

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 
kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā;

b) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 
lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 
attiecīgā pakalpojuma sniegšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 653
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar
invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 
veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām un 
struktūru nodrošinot šādi:

i) informācija ir pieejama teksta 
formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu,

i) to nodrošina pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā, kas padarīts viegli 
uztverams, izmantojams, saprotams un 
konkrēts saskaņā ar b) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

ii) tajā uzskaita pakalpojuma 
pieejamības elementus un izskaidro, kā 
šos elementus izmantot, un tā 
papildināmību ar dažādiem tehniskajiem 
palīglīdzekļiem;

iii) elektronisko informāciju, tostarp 
saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 
apakšpunktu;

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

b) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā pārdomātā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem
lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un 
starptautiskā mērogā.

ba) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojuma sniegšanai 
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nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes 
padarot pieejamas konsekventā un 
piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 
uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā pārdomātā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

bb) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgie 
elektroniskās identifikācijas, drošības un 
maksājumu veikšanas līdzekļi ir 
saprotami, viegli uztverami, izmantojami 
un robusti, un nemazina lietotāja drošību 
un privātumu;

Or. en

Grozījums Nr. 654
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

b) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

Or. en
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Grozījums Nr. 655
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes 
padarot pieejamas konsekventā un 
piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 
uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Or. en
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Grozījums Nr. 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – Aa daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aa. Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze.

b) Lietošana ar ierobežotu redzes 
spēju

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 
izmantot šo ierobežoto redzes spēju.

c) Lietošana bez krāsu uztveres

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga krāsu uztvere.

d) Lietošana bez dzirdes spējas

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
dzirde.

e) Lietošana ar ierobežotu dzirdes 
spēju

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām.

f) Lietošana bez vokālās spējas

Ja IKT paredz lietotāju vokālu 
iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā.

g) Lietošana ar ierobežotu 
manipulācijas spēju vai spēku

Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
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kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 
alternatīvas darbības, kuras neprasa 
manipulāciju vai roku spēku.

h) Lietošana ar ierobežotu 
aizsniedzamību

Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 
to darbības elementiem jābūt 
aizsniedzamiem visiem lietotājiem.

i) ar gaismjutīgumu saistīta 
kairinājuma izraisīšanas riska 
samazināšana līdz minimumam

Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 
izraisīšanas iespēju.

j) Lietošana ar ierobežotām 
izzināšanas spējām

IKT nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
vienkāršo un atvieglo tā lietošanu.

k) Privātums

Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 
pieejamību, tā paredz vismaz vienu 
darbības režīmu, kas saglabā privātumu 
pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 
funkciju izmantošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – Ab daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ab. Tīmekļa vietnes un mobilo tālruņu 
lietotnes

a) tīmekļa vietņu un mobilo tālruņu 
lietotņu arhitektūru padarot pieejamu 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
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nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 
un starptautiskā mērogā;

b) neiekļauj šādu saturu: 

i) attēlu datnes, kas publicētas pirms 
sešiem gadiem pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ja vien tās nav būtiskas 
pakalpojuma sniegšanai;

ii) iepriekš ierakstītus laikatkarīgus 
mediju darbus, kas publicēti pirms sešiem 
gadiem pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā;

iii) tiešsaistes kartēm un kartogrāfijas 
pakalpojumiem, ja vien būtiska 
informācija tiek sniegta piekļūstamā 
digitālā formātā attiecībā uz kartēm, kas 
paredzētas izmantošanai navigācijā;

iv) trešo personu saturu, kuru 
pakalpojuma sniedzējs nedz finansē, nedz 
izstrādā, nedz kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projektēšana un ražošana svītrots

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, padarot 
pieejamus šādus elementus:



PE599.726v03-00 136/156 AM\1121397LV.docx

LV

a) pašā produktā sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kam:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai,

iii) jābūt viegli uztveramai,

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un 
likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām 
prasībām:

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

d) produkta lietotāja saskarni 
(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 
2. punktu;

e) produkta funkcionalitāti saskaņā 
ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar funkcionāliem 
ierobežojumiem vajadzību 
apmierināšanai;

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm.

Or. en

Grozījums Nr. 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc
Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, padarot 
pieejamus šādus elementus:

Atbilst I iedaļas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, padarot pieejamus 
šādus elementus:

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
pēc iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā 
veidā lietotu produktus, tos projektē un 
ražo, ievērojot C punktā izklāstītās 
funkcionālā snieguma prasības. Produktu 
projektēšana un ražošana ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 662
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa - 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir saprotama,

Or. en
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Grozījums Nr. 663
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) jābūt saprotamai, ii) ir viegli uztverama,

Or. en

Grozījums Nr. 664
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) jābūt viegli uztveramai, iii) ir sagatavota, izmantojot attiecīga 
lieluma un veida burtus ar pietiekamu 
rakstzīmju un fona kontrastu, lai 
maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 
vērā paredzētos lietošanas apstākļus,

Or. en

Grozījums Nr. 665
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 
attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 
paredzētos izmantošanas apstākļus;

iv) tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un konkrēti;

Or. en
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Grozījums Nr. 666
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 
sniegto informāciju (par atvēršanu, 
aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), kura:

Or. en

Grozījums Nr. 667
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – b. apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

Or. en

Grozījums Nr. 668
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 2. daļa – b punkts – ii apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vienkārši un precīzi informē 
lietotājus, ka produktam ir pieejamības 
elementi un ka tas ir saderīgs ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 669
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

c) atsevišķi nodrošinātu vai produktā 
integrētu produkta lietošanas, uzstādīšanas 
un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 
instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 670
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) instrukcijas saturs ir pieejams 
teksta formātos, kas izmantojami, lai 
sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 
izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 
kanālu, un

i) to nodrošina pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti,

Or. en

Grozījums Nr. 671
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

ii) tajā uzskaita produkta pieejamības 
elementus un izskaidro, kā šos elementus 
izmantot, un tā saderību ar dažādiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami 
Savienības un starptautiskā līmenī,
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Or. en

Grozījums Nr. 672
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā; cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā;

Or. en

Grozījums Nr. 673
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. f) produkts nodrošina sadarbspēju ar 
Savienības un starptautiskajā līmenī 
pieejamajām dažādām palīgierīcēm un 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, tostarp 
dzirdes tehnoloģijas, piemēram, dzirdes 
aparāti, indukcijas spoles, kohleārie 
implanti un palīgierīces vājdzirdīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 674
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izmitināšanas pakalpojumus 
(būvētā vide);

Or. en

Grozījums Nr. 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

svītrots

Lai 1. punkta d) un e) apakšpunktā 
minēto produktu funkcionalitāti un 
lietotāja saskarni darītu pieejamu, 
produkti attiecīgā gadījumā jāprojektē 
šādi:

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 
un kontrastu;

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 
tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 
fona troksni un uzlabot skaidrību;

f) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;
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i) nodrošina izvairīšanos no 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes 
dizains

Funkcionalitātes prasības lietotāja 
saskarnei un produkta dizainam

Or. en

Grozījums Nr. 677
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2 punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu;

a) komunikāciju un orientēšanos 
nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu, tostarp:

i) ja produkts nodrošina vizuālus 
sakarus un darbības režīmus, tas 
nodrošina vismaz vienu sakaru un 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga redze,

ii) ja produkts nodrošina 
informācijas un darbības audiorežīmus, 
tam ir jānodrošina vismaz viens 
informācijas un darbības režīms, kura 
izmantošanai nav vajadzīga dzirde;

Or. en
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Grozījums Nr. 678
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas;

b) komunikācijas un orientēšanās 
nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas; ja 
produktam nepieciešama lietotāja vokāla 
iejaukšanas, tas nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīgas tādas mutiski radītas skaņas kā 
runa, svilpieni vai klikšķināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 679
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošina elastīgu palielinājumu un
kontrastu;

c) ja produkts nodrošina vizuālus 
komunikācijas un darbības režīmus, tam 
ir jānodrošina elementi, kas ļauj 
lietotājiem labāk izmantot ierobežoto 
redzi, tostarp nodrošinot elastīgu 
palielinājumu bez satura vai 
funkcionalitātes zuduma, elastīgu 
kontrastu un spilgtumu, un, ja iespējams, 
produktā ir jāietver elastīgi veidi, kā 
atdalīt priekšplānu no fona vizuālajiem 
elementiem un pārvaldīt tos, un 
nodrošināt nepieciešamā redzes lauka 
elastīgu vadību;

Or. en
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Grozījums Nr. 680
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācijas sniegšanai nodrošina 
alternatīvas krāsas;

d) nodrošina vizuālu darbības režīmu, 
kura izmantošanai nav nepieciešams, lai 
lietotājs atšķirtu krāsas;

Or. en

Grozījums Nr. 681
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 
atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt tos, 
tostarp nodrošina iespēju samazināt fona 
troksni un uzlabot skaidrību;

e) nodrošina lietotāja kontrolētu 
skaļumu un pilnveidotas audio funkcijas, 
lai uzlabotu audio skaidrību, tostarp 
nodrošina elastīgus veidus, kā atdalīt 
priekšplānu no fona skaņas un pārvaldīt 
tos, ja balss un fons ir pieejami kā 
atsevišķas audio plūsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 682
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – g apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku; nodrošina 
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secīgo vadību un alternatīvu vadībai ar 
motoriku, tostarp, ja ar produktu ir jāveic 
manuālas darbības, produktam ir 
elementi, kas sniedz lietotājiem iespēju 
lietot produktu citā veidā, kas neprasa 
izmantot motoriku, piemēram, neprasa 
veikt manipulācijas vai darbības, kuru 
veikšanai nepieciešams roku spēks, un 
neprasa vienlaikus lietot vairākus vadības 
elementus;

Or. en

Grozījums Nr. 683
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – h apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

h) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku; 
nodrošina darbības režīmus ar ierobežotu 
sniedzamību un spēku, tostarp ja produkts 
ir savrupstāvošs vai instalēts, tā 
informācijas un darbības elementi ir 
standarta pieejamas sniedzamības 
diapazonā, vai arī lietotājs var to novietot 
sniedzamības diapazonā;

Or. en

Grozījums Nr. 684
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – i apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nodrošina izvairīšanos no
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas.

i) ja produkts paredz vizuālus 
informācijas režīmus, tas nodrošina arī 
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vismaz vienu informācijas režīmu, kas līdz 
minimumam samazina gaismjutīguma 
lēkmju izraisīšanas iespēju.

Or. en

Grozījums Nr. 685
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) nodrošina funkcijas, kas produkta 
komunikāciju un darbību padara 
vienkāršāku un ērtāku lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 686
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts – ib apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) ja produkts nodrošina pieejamības 
funkcijas, tas saglabā lietotāju privātumu, 
lietojot minētās pieejamības funkcijas;

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 
veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā;

e) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai vajadzīgās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā 
pārdomātā veidā, kas veicina sadarbspēju 
ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un 
starptautiskā mērogā.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes 
padarot pieejamas konsekventā un 
piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 
uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā pārdomātā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.

Or. en



AM\1121397LV.docx 149/156 PE599.726v03-00

LV

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

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

f) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, tostarp, dzirdes 
aparātiem, indukcijas spolēm, 
kohleārajiem implantiem un palīgierīcēm 
vājdzirdīgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 690
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – Ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze.

b) Lietošana ar ierobežotu redzes 
spēju

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 
vieglāk izmantot savu ierobežoto redzes 
spēju.

c) Lietošana bez krāsu uztveres

Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
modeļus, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kura izmantošanai nav 
vajadzīga krāsu uztvere.
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d) Lietošana bez dzirdes spējas

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
dzirde.

e) Lietošana ar ierobežotu dzirdes 
spēju

Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām.

f) Lietošana bez vokālās spējas

Ja IKT paredz lietotāju vokālu 
iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 
lietotājs iejauktos vokālā veidā.

g) Lietošana ar ierobežotu 
manipulācijas spēju vai spēku

Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 
alternatīvas darbības, kuras neprasa 
manipulāciju vai roku spēku.

h) Lietošana ar ierobežotu 
aizsniedzamību

Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 
to darbības elementiem jābūt 
aizsniedzamiem visiem lietotājiem.

i) Ar gaismjutīgumu saistīta 
kairinājuma izraisīšanas riska 
samazināšana līdz minimumam

Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 
tā nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 
izraisīšanas iespēju.

j) Lietošana ar ierobežotām 
izzināšanas spējām

IKT nodrošina vismaz vienu darbības 
režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
vienkāršo un atvieglo tā lietošanu.

k) Privātums

Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 
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pieejamību, tā paredz vismaz vienu 
darbības režīmu, kas saglabā privātumu 
pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 
funkciju izmantošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – Ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ba. Funkcionālā snieguma prasības

a) Lietošana bez redzes spējas — ja 
IST nodrošina vizuālus darbības režīmus, 
tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 
režīmu, kam nav vajadzīga redze;
b) lietošana ar ierobežotām redzes 
spējām — ja IST nodrošina vizuālus 
darbības režīmus, tā nodrošina arī vismaz 
vienu darbības režīmu, kas ļauj 
lietotājiem ar ierobežotām redzes spējām 
vieglāk izmantot šīs redzes spējas;
c) lietošana bez krāsu un kontrasta 
uztveres — ja IST nodrošina vizuālus 
darbības režīmus, tā nodrošina arī vismaz 
vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, 
lai lietotājs atšķirtu krāsas un uztvertu 
kontrastu; 
d) lietošana bez dzirdes spējas — ja 
IST nodrošina audiālus darbības režīmus, 
tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 
režīmu, kam nav vajadzīga dzirde; 
e) lietošana ar ierobežotām dzirdes 
spējām — ja IST nodrošina audiālus 
darbības režīmus, tā nodrošina arī vismaz 
vienu darbības režīmu ar uzlabotām audio 
funkcijām, tostarp attiecībā uz skaidrību 
un skaļumu;   
f) lietošana bez runas spējām — ja 
IST nepieciešama lietotāju vokāla 
iejaukšanās, tā nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 



PE599.726v03-00 152/156 AM\1121397LV.docx

LV

lietotājs iejauktos vokālā veidā; 
g) lietošana ar ierobežotu 
manipulāciju vai spēku — ja IST 
nepieciešamas manuālas darbības, tā 
nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
kas ļauj lietotājiem izmantot IST, veicot 
citādas darbības, bez manipulācijas vai 
roku spēka, vai vairāk nekā vienas 
vadības ierīces vienlaicīgu darbību; 
h) lietošana ar ierobežotu 
sniedzamību — ja IST produkti ir 
savrupstāvoši vai uzstādīti, to darbības 
elementiem jābūt sasniedzamiem visiem 
lietotājiem;  
i) gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas 
samazināšana līdz minimumam — ja IST 
nodrošina vizuālus darbības režīmus, tā 
nodrošina arī vismaz vienu darbības 
režīmu, kas līdz minimumam samazina 
gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas 
potenciālu; 
j) lietošana ar ierobežotām izziņas 
spējām — IST nodrošina vismaz vienu 
darbības režīmu, kas vienkāršo un 
atvieglo lietošanu; 
k) privātums — ja IST nodrošina 
pieejamības funkcijas, tā nodrošina arī 
vismaz vienu darbības režīmu, kas 
saglabā lietotāju privātumu, lietojot 
minētās IST pieejamības funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

X IEDAĻA – PIEEJAMĪBAS PRASĪBAS 
3. PANTA 10. PUNKTA IZPRATNĒ 
ATTIECĪBĀ UZ BŪVĒTO VIDI, KURĀ 
SNIEDZ ŠĪS DIREKTĪVAS DARBĪBAS 
JOMĀ IETILPSTOŠOS 

X IEDAĻA – PIEEJAMĪBAS PRASĪBAS 
3. PANTA 10. PUNKTA IZPRATNĒ 
ATTIECĪBĀ UZ BŪVĒTO VIDI, KURĀ 
SNIEDZ ŠĪS DIREKTĪVAS DARBĪBAS 
JOMĀ IETILPSTOŠOS PRODUKTUS 
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PAKALPOJUMUS UN PAKALPOJUMUS

Or. en

Grozījums Nr. 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu attiecīgo āra teritoriju un 
iekārtu izmantošanu, par kurām atbild 
pakalpojuma sniedzējs; (a) piekļuvi ēkām, 
par kurām atbild pakalpojuma sniedzējs;

a) attiecīgo āra teritoriju un iekārtu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piekļuvi ēkām, par kurām atbild 
pakalpojuma sniedzējs;

b) piekļuvi ēkām;

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aprīkojuma un iekārtu izmantošanu 
pakalpojuma sniegšanā;

g) aprīkojuma un iekārtu izmantošanu 
produkta vai pakalpojuma sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 696
Igor Šoltes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – Xa iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmitināšanas pakalpojumi

A. Pakalpojumi

1. Lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz: 
a) informāciju par pakalpojumu 
darbību un par to pieejamības īpašībām 
un struktūru nodrošinot šādi:
i) to nodrošina pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā, kas padarīts viegli 
uztverams, izmantojams, saprotams un 
robusts saskaņā ar b) apakšpunktu,
ii) tajā uzskaita pakalpojuma 
pieejamības elementus un izskaidro, kā 
šos elementus izmantot, un tā 
papildināmību ar dažādiem tehniskajiem 
palīglīdzekļiem; 
b) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā 
pārdomātā veidā, kas veicina sadarbspēju 
ar dažādiem lietotāju aģentiem un 
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atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 
Savienības un starptautiskā mērogā.
c) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un e-komercijas 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 
mobilo tālruņu lietotnes padarot 
pieejamas konsekventā un piemērotā 
veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, 
darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā pārdomātā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 
pieejamas Savienības un starptautiskā 
mērogā.
d) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgie 
elektroniskās identifikācijas, drošības un 
maksājumu veikšanas līdzekļi ir 
saprotami, viegli uztverami, izmantojami 
un robusti, un nemazina lietotāja drošību 
un privātumu;
e) būvēto vidi padara pieejamu 
personām ar invaliditāti saskaņā ar 
XI iedaļā paredzētajām prasībām;
a) visas koplietošanas telpas (viesu 
uzņemšanas telpa, ieeja, atpūtas telpas, 
konferenču telpas utt.), 
ii) numuri, kas jānodrošina saskaņā ar 
XI iedaļā noteiktajām prasībām, paredzot, 
ka minimālais pieejamo numuru skaits 
vienā uzņēmumā ir:
• uzņēmumos, kuros ir mazāk nekā 
20 numuru — 1 pieejams numurs,
• uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 
20, bet mazāk nekā 50 numuru — 2 
pieejams numuri,
• par katriem nākamajiem 
50 numuriem — papildus 1 pieejams 
numurs.
2. Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
telefonijas pakalpojumi un mācību 
pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 
informāciju par pakalpojuma pieejamību 
un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 
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lietotājiem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Or. en
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