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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 

Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 

įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo 

reikalavimais, suderinimo 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0615), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0387/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo 

ir socialinių reikalų komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Kultūros ir švietimo 

komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A8-

0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1 OL C 303, 2016 8 19, p. 103. 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) valstybių narių priimtų įstatymų ir 

kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir 

paslaugų prieinamumu asmenims, 

turintiems funkcinių sutrikimų, įskaitant 

neįgaliuosius, skirtumai sudaro kliūtis 

laisvam šių gaminių ir paslaugų judėjimui 

ir iškraipo veiksmingą konkurenciją vidaus 

rinkoje. Šios kliūtys pirmiausia kenkia 

ekonominės veiklos vykdytojams, visų 

pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

(MVĮ); 

(3) valstybių narių priimtų įstatymų ir 

kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų 

gaminių ir paslaugų prieinamumu 

asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, 

įskaitant neįgaliuosius, skirtumai sudaro 

kliūtis laisvam jų judėjimui ir iškraipo 

veiksmingą konkurenciją vidaus rinkoje. 

Su kitais gaminiais susiję skirtumai gali 

padidėti dėl įsigaliojusios Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – 

Konvencija). Šios kliūtys pirmiausia 

kenkia ekonominės veiklos vykdytojams, 

visų pirma mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms (MVĮ); 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) dėl didesnio gaminių ir paslaugų 

prieinamumo pagerės ne tik neįgaliųjų, 

bet ir asmenų, turinčių nuolatinių ar 

laikinų funkcinių sutrikimų, pvz., 

vyresnio amžiaus asmenų, nėščių moterų 

ir su bagažu keliaujančių asmenų, 

gyvenimas. Vis dėlto svarbu apriboti šios 

direktyvos taikymo sritį, kad į ją būtų 

įtraukti tik neįgalieji ir ji nebūtų taikoma 

asmenims, turintiems nuolatinių ar 

laikinų funkcinių sutrikimų, kad ši 

direktyva būtų suderinta su Konvencija ir 

kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų 

užtikrintas teisinis tikrumas; 

Or. en 
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Pagrindimas 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) turėtų būti apriboti į šios 

direktyvos taikymo sritį patenkantys 

gaminiai ir paslaugos įtraukiant tik tuos, 

kurie skirti naudoti vartotojams. Pvz., 

bendros paskirties kompiuterių aparatinė 

įranga turėtų apimti tokius gaminius, kaip 

staliniai kompiuteriai, integruoti staliniai 

kompiuteriai, knyginiai kompiuteriai 

(įskaitant planšetinius kompiuterius, 

planšetinius kompiuterius su 

klaviatūromis ir mobiliuosius 

mažafunkcius kompiuterius), staliniai 

mažafunkciai kompiuteriai, 

profesionalieji kompiuteriai ir mobilieji 

profesionalieji kompiuteriai. Panašiai, į 

šią direktyvą turėtų būti įtrauktos tik tos 

bankininkystės paslaugos, kurios skirtos 

naudoti vartotojams; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši direktyva neapima gaminių, skirtų naudoti profesionalams, arba įmonėms teikiamų 

paslaugų. Iš Komisijos pasiūlymo tai nebuvo aišku. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) visi gaminiai ir paslaugos turi 

atitikti prieinamumo reikalavimus, 

nurodytus 3 straipsnyje ir išvardytus I 

priede, kad būtų prieinami neįgaliesiems ir 

vyresnio amžiaus asmenims. Pagal šios 

direktyvos 1 straipsnio 2 dalies a–e punktus 

prekybai paslaugomis internetu taip pat 

taikomos e. prekybos prieinamumo 

prievolės; 

(17) visi gaminiai ir paslaugos, 

patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį, 

turėtų atitikti prieinamumo reikalavimus, 

išdėstytus 3 straipsnyje ir išvardytus I 

priede, kad būtų prieinami neįgaliesiems. 

Pagal 1 straipsnio 2 dalies a–e punktus 

prekybai paslaugomis internetu taip pat 

turėtų būti taikomos elektroninių 

prekyviečių prieinamumo prievolės; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma direktyva siekiama teikti paramą valstybėms narėms siekiant taikyti prieinamumo 

prievoles pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Konvencijoje nurodomi tik 

„neįgalieji“. Dėl to siūloma suderinti direktyvą su konvencija ir apriboti jos taikymo sritį į ją 

įtraukiant tik neįgaliuosius. Tai taip pat atitinka neseniai priimtą direktyvą dėl viešojo 

sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) kad būtų užtikrintas paslaugų, 

patenkančių į šios direktyvos taikymo 

sritį, prieinamumas, teikiant atitinkamas 

paslaugas naudojami gaminiai taip pat 

turėtų atitikti šioje direktyvoje išdėstytus 

prieinamumo reikalavimus, atsižvelgiant į 

jos I priedą ir numatytas pereinamojo 

laikotarpio priemones; 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš Komisijos pasiūlymo neaišku, kad, pvz., šia direktyva numatytos prievolės užtikrinti, kad 

visi jų nauji bankomatai būtų prieinami, taikomos ne tik bankomatų gamintojams. Nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos bankui taip pat taikoma prievolė užtikrinti savo bankomatų 

prieinamumą. 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) į Komisijos pateiktą Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos34 

pasiūlymą įtraukti konkrečių viešojo 

sektoriaus institucijų interneto svetainių 

prieinamumo reikalavimai. Be to, ja 

siūloma sukurti susijusių interneto 

svetainių atitikties toje direktyvoje 

nustatytiems reikalavimams stebėjimo ir 

ataskaitų teikimo metodikos pagrindą. Ir 

prieinamumo reikalavimai, ir į tą direktyvą 

įtraukta stebėjimo ir ataskaitų teikimo 

metodika turi būti taikomi viešojo 

sektoriaus institucijų interneto svetainėms. 

Visų pirma siekiant užtikrinti, kad 

atitinkamos institucijos įgyvendintų tuos 

pačius prieinamumo reikalavimus, kad ir 

koks būtų reglamentuojamos interneto 

svetainės pobūdis, šioje direktyvoje 

nustatyti prieinamumo reikalavimai turėtų 

būti priderinti prie reikalavimų, nustatytų 

siūlomoje Direktyvoje dėl viešojo 

sektoriaus institucijų interneto svetainių 

prieinamumo. Viešojo sektoriaus interneto 

svetainių e. prekybos veikla, kuriai ta 

direktyva netaikoma, patenka į šio 

pasiūlymo taikymo sritį – taip siekiama 

užtikrinti, kad prekyba gaminiais ir 

paslaugomis internetu, nepriklausomai nuo 

to, ar vieša, ar privati, būtų prieinama 

neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus 

žmonėms; 

(21) į Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą (ES) 2016/210234 įtraukti visų 

konkrečių viešojo sektoriaus institucijų 

interneto svetainių prieinamumo 

reikalavimai. Be to, ja sukuriamas 

susijusių interneto svetainių ir mobiliųjų 

programėlių atitikties toje direktyvoje 

nustatytiems reikalavimams stebėjimo ir 

ataskaitų teikimo metodikos pagrindas. Ir 

prieinamumo reikalavimai, ir į tą direktyvą 

įtraukta stebėjimo ir ataskaitų teikimo 

metodika taikomi viešojo sektoriaus 

institucijų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programėlėms. Visų pirma 

siekiant užtikrinti, kad atitinkamos 

institucijos įgyvendintų tuos pačius 

prieinamumo reikalavimus, kad ir koks 

būtų reglamentuojamos interneto svetainės 

ir mobiliųjų programėlių pobūdis, šioje 

direktyvoje nustatyti prieinamumo 

reikalavimai turėtų būti priderinti prie 

reikalavimų, nustatytų Direktyvoje (ES) 

2016/2102. Viešojo sektoriaus interneto 

svetainių ir mobiliųjų programėlių 

e. prekybos veikla, kuriai Direktyva (ES) 

2016/2102 netaikoma, patenka į šios 

direktyvos taikymo sritį – taip siekiama 

užtikrinti, kad prekyba gaminiais ir 

paslaugomis internetu, nepriklausomai nuo 

to, ar vieša, ar privati, būtų prieinama 

neįgaliesiems; 

__________________ __________________ 

34 Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų 

interneto svetainių prieinamumo 

pasiūlymas, COM(2012) 721. 

34 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl 

viešojo sektoriaus institucijų interneto 

svetainių ir mobiliųjų programų 

prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1). 

Or. en 
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Pagrindimas 

Tai – techninis pakeitimas, atspindintis galutinį susitarimą dėl Parlamento ir Tarybos 

priimtos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų 

programų prieinamumo. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) tam tikri direktyvoje, ypač I priede, 

išdėstytų prieinamumo reikalavimų, 

susijusių su informacijos teikimu, 

aspektai jau įtraukti į Sąjungoje 

galiojančius transporto srities teisės aktus. 

Šie teisės aktai apima Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1371/20071a ir Reglamentą (ES) 

Nr. 1300/20141b, taip pat Komisijos 

reglamentą (ES) Nr. 454/20111c dėl 

geležinkelių transporto, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 181/20111d miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 1177/20101e dėl jūrų transporto. Kad į 

šiuos teisės aktus įtrauktiems ekonominės 

veiklos vykdytojams būtų užtikrintas 

reglamentavimo nuoseklumas ir 

nuspėjamumas, turėtų būti manoma, kad 

atitinkamų šios direktyvos reikalavimų 

laikomasi, kai laikomasi atitinkamų šių 

teisės aktų dalių. Vis dėlto kai 

prieinamumo reikalavimai, pvz., 

reikalavimas, kad oro vežėjų svetainės 

būtų prieinamos, nėra įtraukti, turėtų būti 

taikoma ši direktyva; 

 __________________ 

 1a 2007 m. spalio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių 

teisių ir pareigų klaidų ištaisymas 

(OL L 315, 2007 12 3, p. 14). 

 1b 2014 m. lapkričio 18 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių 

sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir 

riboto judumo asmenims techninių 

sąveikos specifikacijų (OL L 356, 

2014 12 12, p. 110). 

 1c 2011 m. gegužės 5 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl 

transeuropinės geležinkelių sistemos 

telematikos priemonių keleivių vežimo 

paslaugoms posistemio techninės sąveikos 

specifikacijos (OL L 123, 2011 5 12, 

p. 11). 

 1d 2011 m vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių 

teisių, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 1). 

 1e 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų 

keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, 

p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Nedera į šią direktyvą įtraukti prieinamumo reikalavimų, kurie jau taikomi kitais teisės aktais. 

Taip tik būtų sukurtas teisinis netikrumas ir nebūtų laikomasi geresnio reglamentavimo 

principo. Vis dėlto kai toks aspektas, kaip oro vežėjų svetainės, nebus reglamentuojamas kitu 

Sąjungos teisės aktu, bus taikoma ši direktyva. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22b) šios direktyvos taikymo sritis, 

susijusi su oro, autobusų, geležinkelių ir 

vandens keleivinio transporto 
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paslaugomis, turėtų būti nustatyta 

remiantis galiojančiais sektorių teisės 

aktais, susijusiais su keleivių teisėmis. Kai 

ši direktyva netaikoma tam tikrų 

transporto rūšių paslaugoms, valstybės 

narės turi turėti galimybę paraginti 

paslaugų teikėjus taikyti šioje direktyvoje 

numatytus susijusius prieinamumo 

reikalavimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kai kuriais atvejais bendrais 

fizinės aplinkos prieinamumo 

reikalavimais būtų sudaromos 

palankesnės sąlygos laisvam susijusių 

paslaugų ir neįgaliųjų judėjimui. Todėl 

šioje direktyvoje valstybėms narėms 

suteikiama galimybė į šios direktyvos 

taikymo sritį įtraukti fizinę aplinką, 

naudojamą teikiant paslaugas, kad būtų 

laikomasi X priede nustatytų 

prieinamumo reikalavimų; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyme nepasirinkta, ar įtraukti fizinę aplinką, ar ne. Siūloma panaikinti tai 

leidžiančią nuostatą. Jeigu norės, valstybės narės vis dar galės šią direktyvą taikyti fizinei 

aplinkai. Į 28 straipsnį įtraukta nauja dalis, pagal kurią reikalaujama, kad Komisija per 

dvejus metus praneštų apie galimybę ją įtraukti. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) būtina nustatyti, kad Sąjungos 

teisės aktų, kuriais nustatomos 

prieinamumo prievolės, tačiau kuriuose 

nenurodomi prieinamumo reikalavimai 

arba specifikacijos, atveju prieinamumas 

būtų apibrėžiamas darant nuorodą į 

direktyvoje nustatytos prieinamumo 

reikalavimus. Tai galioja Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvai 

2014/23/ES35, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvai 2014/24/ES36 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 

2014/25/ES37, kuriose reikalaujama, kad į 

jų taikymo sritį patenkančių koncesijų, 

darbų ar paslaugų techninės specifikacijos 

bei techniniai ir funkciniai reikalavimai 

atitiktų prieinamumo neįgaliesiems ar 

visiems tinkamo dizaino principo 

kriterijus; 

(24) būtina nustatyti, kad Sąjungos 

teisės aktų, kuriais nustatomos 

prieinamumo prievolės, tačiau kuriuose 

nenurodomi prieinamumo reikalavimai 

arba specifikacijos, atveju prieinamumas 

būtų apibrėžiamas darant nuorodą į 

direktyvoje nustatytos prieinamumo 

reikalavimus. Šie teisės aktai apima 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/23/ES35, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/24/ES36 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/25/ES37, kuriose reikalaujama, kad į 

jų taikymo sritį patenkančių koncesijų, 

darbų ar paslaugų techninės specifikacijos 

bei techniniai ir funkciniai reikalavimai 

atitiktų prieinamumo neįgaliesiems ar 

visiems tinkamo dizaino principo kriterijus. 

Vis dėlto šia direktyva neturėtų būti 

keičiamas tuose kituose Sąjungos teisės 

aktuose numatytas privalomas arba 

savanoriškas nuostatų pobūdis. Šia 

direktyva reikėtų užtikrinti, kad kai 

vadovaujamasi tais kitais teisės aktais 

nustatytais prieinamumo reikalavimais, 

tie reikalavimai visoje Sąjungoje būtų 

vienodi; 

__________________ __________________ 

35 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

35 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

36 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

36 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

37 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 

37 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 
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Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu išaiškinti, kad šia direktyva nebus keičiamas minimų kitų Sąjungos teisės aktų 

privalomas ar savanoriškas pobūdis. Ja tik siekiama išaiškinti prieinamumo reikalavimus, kai 

kitais Sąjungos teisės aktais reikalaujama atsižvelgti į prieinamumą. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (24a) prievolė užtikrinti transporto 

infrastruktūros prieinamumą 

transeuropinio transporto tinkle nustatyta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) Nr. 1315/20131a. Šioje 

direktyvoje numatyti prieinamumo 

reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi 

tam tikriems transporto infrastruktūros 

aspektams, kurie reglamentuojami tuo 

reglamentu, jeigu jie susiję su į šią 

direktyvą įtrauktais gaminiais ir 

paslaugomis ir jeigu su šiomis 

paslaugomis susijusi infrastruktūra ir 

fizinė aplinka skirtos naudoti keleiviams; 

 __________________ 

 1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1315/2013/ES dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros 

gairių (OL L 348, 2013 12 20, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Kalbant apie transeuropinį transporto tinklą, svarbu, kad jis būtų skirtas keleiviams ir būtų 

visiškai aišku, kurios dalys jam priklauso ir kurios ne, kad būtų išvengta dvigubo teisės aktų 

taikymo. 
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Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) prieinamumas turėtų būti 

užtikrinamas šalinant kliūtis ir užkertant 

joms kelią, pageidautina, taikant visiems 

tinkamo dizaino principą. Prieinamumas 

turėtų apimti ir tinkamą gyvenamosios 

aplinkos užtikrinimą, jeigu to reikalaujama 

nacionalinės arba Sąjungos teisės aktais; 

(25) prieinamumas turėtų būti 

užtikrinamas šalinant kliūtis ir užkertant 

joms kelią, pageidautina, taikant visiems 

tinkamo dizaino principą. Remiantis 

Konvencija, pagal šį principą „gaminių, 

aplinkos, programų ir paslaugų dizainas 

turėtų visiems žmonėms suteikti galimybes 

kuo platesniu mastu jais naudotis ir tam 

neturėtų reikėti pritaikymo ar 

specializuoto dizaino“. Laikantis 

Konvencijos, „universalus dizainas“ taip 

pat turėtų apimti pagalbinius įrenginius, 

skirtus konkrečioms neįgaliųjų grupėms, 

kai tai yra būtina“. Prieinamumas turėtų 

apimti ir tinkamą gyvenamosios aplinkos 

užtikrinimą, jeigu to reikalaujama 

nacionalinės arba Sąjungos teisės aktais; 

Or. en 

Pagrindimas 

„Universalaus dizaino“ apibrėžtį geriau pateikti čia, o ne 2 straipsnyje, atsižvelgiant į tai, 

kad šis terminas niekur kitur direktyvoje nevartojamas. Apibrėžtys turėtų būti vartojamas tik 

terminams, vartojamiems teisės aktų leidžiančiose nuostatose, apibrėžti. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (25a) tai, kad gaminys ar paslauga 

priklauso šios direktyvos taikymo sričiai, 

neturėtų reikšti, kad tas gaminys ar 

paslauga įtraukiami į Tarybos direktyvos 

93/42/EEC1a taikymo sritį; 

 __________________ 

 1a 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 

93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 
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(OL L 169, 1993 7 12, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Neseniai iš dalies pakeistoje Medicinos prietaisų direktyvoje nustatyta, kad negaliai 

kompensuoti skirtas gaminys yra medicinos prietaisas. Todėl reikia išaiškinti, kad Europos 

prieinamumo aktas neturi jokios įtakos Medicinos prietaisų direktyvos taikymo sričiai. Dėl to, 

jeigu gaminys ar paslauga patenka į šio Akto taikymo sritį, nereiškia, kad toks gaminys arba 

paslauga taip pat pateks į Medicinos prietaisų direktyvos taikymo sritį. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) ši direktyva turėtų būti grindžiama 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 

Nr. 768/2008/EB38, nes ji susijusi su 

gaminiais, kuriems jau taikomi kiti 

Sąjungos teisės aktai, – taigi būtų 

užtikrintas Sąjungos teisės aktų 

nuoseklumas; 

(27) ši direktyva turėtų būti grindžiama 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 

Nr. 768/2008/EB38, nes ji susijusi su 

gaminiais, kuriems jau taikomi kiti 

Sąjungos teisės aktai, – taigi būtų 

užtikrintas Sąjungos teisės aktų 

nuoseklumas. Vis dėlto to Sprendimo 

nuostatos, susijusios su saugumu, pvz., su 

susigrąžinimu susijusios nuostatos, 

neturėtų būti šios direktyvos dalis, nes 

neprieinamas gaminys nėra pavojingas 

gaminys; 

__________________ __________________ 

38 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB 

dėl bendrosios gaminių pardavimo 

sistemos (OL L 218, 2008 8 13, p. 82). 

38 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB 

dėl bendrosios gaminių pardavimo 

sistemos (OL L 218, 2008 8 13, p. 82). 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 

veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai 

turėtų užtikrinti, kad jie rinkai teiktų tik 

tuos gaminius, kurie atitinka šioje 

direktyvoje išdėstytus prieinamumo 

reikalavimus. Būtina aiškiai ir proporcingai 

paskirstyti prievoles, kad toks paskirstymas 

atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos 

vykdytojo funkciją tiekimo ir platinimo 

procese; 

(28) visi tiekimo ir platinimo grandinėje 

veikiantys ir į šios direktyvos taikymo sritį 

patenkantys ekonominės veiklos 

vykdytojai turėtų užtikrinti, kad jie rinkai 

teiktų tik tuos gaminius, kurie atitinka šioje 

direktyvoje išdėstytus prieinamumo 

reikalavimus. Būtina aiškiai ir proporcingai 

paskirstyti prievoles, kad toks paskirstymas 

atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos 

vykdytojo funkciją tiekimo ir platinimo 

procese; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

29 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) ekonominės veiklos vykdytojai 

turėtų būti atsakingi už gaminių ir paslaugų 

atitiktį, atsižvelgdami į savo atitinkamus 

vaidmenis tiekimo grandinėje, kad būtų 

užtikrintas aukštas prieinamumo apsaugos 

lygis ir sąžininga konkurencija Sąjungos 

rinkoje; 

(29) ekonominės veiklos vykdytojai 

turėtų būti atsakingi už gaminių ir paslaugų 

atitiktį, atsižvelgdami į savo atitinkamus 

vaidmenis tiekimo grandinėje, kad būtų 

užtikrintas geresnis prieinamumas ir 

sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pirminis Komisijos pasiūlymas buvo netinkamai suformuluotas. Nauja formuluotė tiksliai 

perteikia? Direktyvos tikslą. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

37 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) ši direktyva turėtų būti grindžiama (37) ši direktyva turėtų būti grindžiama 
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principu „visų pirma galvokime apie 

mažuosius“, ja turėtų būti atsižvelgiama į 

MVĮ tenkančią administracinę naštą. 

Direktyvoje turėtų būti nustatytos 

paprastos taisyklės, susijusios su atitikties 

vertinimu, ir nustatytos apsaugos sąlygos 

ekonominės veiklos vykdytojams, o ne 

numatomos bendrosios išimtys ir 

leidžiančios nukrypti nuostatos toms 

įmonėms. Todėl nustatant tinkamiausių 

atitikties vertinimo procedūrų atrankos ir 

įgyvendinimo taisykles reikėtų atsižvelgti į 

MVĮ padėtį ir atitikties prieinamumo 

reikalavimams vertinimo prievolės turėtų 

būti taikomos tik tokiu mastu, kad 

nesudarytų neproporcingos naštos MVĮ. Be 

to, rinkos priežiūros institucijos turėtų 

veikti proporcingai, atsižvelgiant į įmonių 

dydį ir į tai, ar vertinama nedidelės 

apimties serijinė ar neserijinė gamyba, 

nesukuriant kliūčių MVĮ ir pavojaus 

visuomenės interesų apsaugai; 

principu „visų pirma galvokime apie 

mažuosius“, ja turėtų būti atsižvelgiama į 

MVĮ tenkančią administracinę naštą. 

Direktyvoje turėtų būti nustatytos 

paprastos taisyklės, susijusios su atitikties 

vertinimu, ir nustatytos apsaugos sąlygos 

ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl 

nustatant tinkamiausių atitikties vertinimo 

procedūrų atrankos ir įgyvendinimo 

taisykles reikėtų atsižvelgti į MVĮ padėtį ir 

atitikties prieinamumo reikalavimams 

vertinimo prievolės turėtų būti taikomos tik 

tokiu mastu, kad nesudarytų 

neproporcingos naštos MVĮ. Be to, rinkos 

priežiūros institucijos turėtų veikti 

proporcingai, atsižvelgiant į įmonių dydį ir 

į tai, ar vertinama nedidelės apimties 

serijinė ar neserijinė gamyba, nesukuriant 

kliūčių MVĮ ir pavojaus visuomenės 

interesų apsaugai. Be to, nereikėtų 

reikalauti, kad labai mažos įmonės dėl 

savo dydžio, išteklių ir pobūdžio laikytųsi 

prieinamumo reikalavimų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų sumažinta labai mažoms įmonėms tenkanti reglamentavimo našta ir, laikantis 

Komisijos sprendimo į jokius teisės aktus neįtraukti labai mažų įmonių, kai poreikis jas 

įtraukti ar įtraukimo proporcingumas nebuvo išreikštas, siūloma jų neįtraukti į Akto taikymo 

sritį. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

39 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (39a) Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 

numatyta oficialaus prieštaravimo 

darniesiems standartams procedūra, kuri 

taikoma, kai laikoma, kad tie standartai 

neatitinka šios direktyvos reikalavimų; 

Or. en 
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Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(40) jei nėra darniųjų standartų ir kai to 

reikia rinkos derinimo tikslais, Komisija 

turėtų turėti galimybę priimti įgyvendinimo 

aktus, kuriais nustatomos bendrosios šioje 

direktyvoje nustatytų prieinamumo 

reikalavimų techninės specifikacijos; 

(40) jei nėra darniųjų standartų ir kai to 

reikia rinkos derinimo tikslais, Komisija 

turėtų turėti galimybę priimti įgyvendinimo 

aktus, kuriais nustatomos šioje direktyvoje 

nustatytų prieinamumo reikalavimų 

techninės specifikacijos. Vis dėlto 

Komisijos įgaliojimas priimti technines 

specifikacijas, kurios apima atitikties šiai 

direktyvai prezumpciją, turėtų būti 

griežtai ribojamas, atsižvelgiant į tai, kad 

naudojantis šiuo įgaliojimu nebus 

laikomasi pagrindinių standartizacijos 

principų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu Komisijai suteikti įgaliojimą priimti technines specifikacijas, jeigu įmonės praėjus tam 

tikram laikui negali priimti standarto, tačiau šis įgaliojimas turėtų būti griežtai ribojamas, 

atsižvelgiant į tai, kad Komisija neprivalo laikytis Pasaulio prekybos organizacijos 

pripažįstamų principų standartizacijos srityje, būtent suderinamumo, skaidrumo, atvirumo, 

bendro sutarimo, savanoriško taikymo, specialių interesų nepriklausomumo ir veiksmingumo 

principų („pagrindiniai principai“). 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

51 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (51a) kad būtų užtikrintas tinkamas 

proporcingumo principo taikymas, susijęs 

su ekonominės veiklos vykdytojų 

identifikavimo prievolėmis, Komisijai 

turėtų būti suteiktas įgaliojimas priimti 

teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad būtų 

nustatytas laikotarpis, per kurį 
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ekonominės veiklos vykdytojai turi 

identifikuoti bet kokį ekonominės veiklos 

vykdytoją, kuris jiems tiekė gaminį arba 

kuriam jie tiekė gaminį, ir priimti gaires. 

Tas laikotarpis turėtų būti nustatytas 

pagal gaminio gyvavimo ciklą. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat su ekspertais, ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros1a nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 

vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 

narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

 __________________ 

 1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 

Or. en 

Pagrindimas 

Sprendimo Nr. 768/2008 I priedo R7 straipsnyje nurodyta, kad šis laikotarpis turėtų būti 

nustatytas pagal gaminio gyvavimo ciklą. Komisijos pasiūlyme jis nenustatytas ir siūloma 

visiems gaminiams taikyti 10 m. trukmės laikotarpį. Ši nuostata neatitinka sprendimo ir dėl to 

pranešėjas siūlo suteikti Komisijai įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus, kad gaminiams, 

kurių gyvavimo laikas trumpesnis, būtų suteikiama daugiau lankstumo. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

52 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (52a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 

kad būtų galima imtis veiksmingų ir 

skubių teisių gynimo priemonių dėl 
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perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų 

subjektų priimtų sprendimų dėl to, ar 

konkreti sutartis patenka į direktyvų 

2014/24/ES ir 2014/25/ES asmeninę ir 

dalykinę taikymo sritį. Atsižvelgiant į 

dabartinę teisinę sistemą, susijusią su 

teisių gynimo priemonėmis į direktyvas 

2014/24/ES ir 2014/25/ES įtrauktose 

srityse, tos sritys turėtų būti neįtrauktos į 

šios direktyvos nuostatas dėl vykdymo ir 

nuobaudų. Tokia išimtis nepažeidžia 

Sutartimis nustatytų valstybių narių 

įsipareigojimų imtis visų reikiamų 

priemonių, kad būtų užtikrintas Sąjungos 

teisės taikymas ir veiksmingumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Direktyvomis dėl teisių gynimo priemonių suderinamos nacionalinės peržiūros sistemos 

nustatant bendrus standartus, kuriais užtikrinama, kad visose ES šalyse būtų prieinamos 

skubios ir veiksmingos teisių gynimo priemonės, kai dalyviai mano, kad sutartys sudarytos 

nesąžiningai. Reikia vengti bet kokių šių direktyvų ir Akto neatitikimų? (žr. 25 straipsnio 

pakeitimą). 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

53 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (53a) pagal šią direktyvą prieinamumo 

reikalavimai turėtų būti taikomi 

gaminiams, kurie Sąjungos rinkai pateikti 

po to, kai pradėtos taikyti šios direktyvos 

perkėlimo į nacionalinę teisę nacionalinės 

priemonės, įskaitant iš trečiųjų šalių 

importuotus naudotus gaminius, kurie 

Sąjungos rinkai pateikti po to, kai 

pradėtos taikyti šios priemonės; 

Or. en 
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Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

53 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (53b) kad paslaugų teikėjams būtų 

suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie 

šioje direktyvoje išdėstytų reikalavimų, 

reikia numatyti pereinamąjį laikotarpį, 

per kurį paslaugų teikimui naudojami 

gaminiai neturėtų atitikti šioje direktyvoje 

nustatytų prieinamumo reikalavimų. 

Atsižvelgiant į bankomatų, bilietų 

pardavimo automatų ir registravimo 

aparatų sąnaudas ir gyvavimo ciklą, 

reikia numatyti, kad, kai tokie terminalai 

naudojami teikiant paslaugas, juos galima 

toliau naudoti iki jų ekonomiškai 

naudingo gyvavimo laiko pabaigos arba 

tol, kol jie visiškai nuvertės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

53 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (53c) jeigu, remiantis reikiamu 

vertinimu, padaroma išvada, kad 

ekonominės veiklos vykdytojams būtų 

užkraunama neproporcinga našta, 

reikalaujant, kad visi bankomatai, bilietų 

pardavimo automatai ir registravimo 

aparatai, kuriais teikiamos tos pačios 

paslaugos, atitiktų šioje direktyvoje 

išdėstytus prieinamumo reikalavimus, 

vertinime taip pat turėtų būti nurodyta, 

kiek reikalavimus atitinkančių automatų 

pakaktų, kad būtų užtikrintas atitinkamo 

paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų 

prieinamumas. Savo vertinime paslaugų 

teikėjas, be kita ko, turėtų atsižvelgti į 
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nustatytą naudą neįgaliesiems, įskaitant 

galimybę naudotis kitomis paslaugų 

prieinamumo priemonėmis ir galimybę 

naudotis prieinamais automatais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

-1 straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1 straipsnis 

 Dalykas 

 Šios direktyvos tikslas – panaikinti dėl 

skirtingų į šią direktyvą įtrauktų? laisvo 

gaminių ir paslaugų judėjimo 

prieinamumo reikalavimų kylančias 

kliūtis ir užkirsti joms kelią bei prisidėti 

prie deramo vidaus rinkos veikimo 

derinant valstybių narių teisės aktus, 

reglamentus ir administracines nuostatas, 

susijusias su tam tikrų gaminių ir 

paslaugų prieinamumo reikalavimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. I, II–V ir VII skyriai taikomi šiems 

gaminiams: 

1. I, II–V ir VII skyriai taikomi šiems 

gaminiams, kurie Sąjungos rinkai pateikti 

po <...> [praėjus šešeriems metams nuo 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos]: 

Or. en 
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Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) bendrosios paskirties kompiuterių 

įrangai ir operacinėms sistemoms, 

a) bendrosios paskirties kompiuterių 

įrangai ir operacinėms sistemoms, kurios 

skirtos naudoti vartotojams, 

Or. en 

Pagrindimas 

Į šią direktyvą turi būti įtraukti tik tie gaminiai ir paslaugos, kurie skirti naudoti vartotojams. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) vartotojų galiniams įrenginiams su 

pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, 

susijusiems su telefonijos paslaugomis, 

c) vartotojų galiniams įrenginiams, 

susijusiems su telefonijos paslaugomis, 

Or. en 

Pagrindimas 

Jokiuose standartizacijos ir (arba) reglamentavimo dokumentuose nepateikta jokios 

„pažangių kompiuterinių gebėjimų“ apibrėžties. Ši sąvoka nevartojama ir nėra tinkama nei 

teisiniu, nei kompiuterių mokslų atžvilgiu. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) vartotojų galiniams įrenginiams su 

pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, 

susijusiems su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis, 

d) vartotojų galiniams įrenginiams, 

susijusiems su audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugomis, 
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Or. en 

Pagrindimas 

Jokiuose standartizacijos ir (arba) reglamentavimo dokumentuose nepateikta jokios 

„pažangių kompiuterinių gebėjimų“ apibrėžties. Ši sąvoka nevartojama ir nėra tinkama nei 

teisiniu, nei kompiuterių mokslų atžvilgiu. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. I, II–V ir VII skyriai taikomi šioms 

paslaugoms: 

2. I, II–V ir VII skyriai taikomi šioms 

paslaugoms, kurios teikiamos <...> 

[praėjus šešeriems metams nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos], 

nepažeidžiant 27a straipsnio: 

Or. en 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) telefonijos paslaugoms ir 

susijusiems vartotojų galiniams 

įrenginiams su pažangiais kompiuteriniais 

gebėjimais, 

a) telefonijos paslaugoms ir 

susijusiems vartotojų galiniams 

įrenginiams, 

Or. en 

Pagrindimas 

Jokiuose standartizacijos ir (arba) reglamentavimo dokumentuose nepateikta jokios 

„pažangių kompiuterinių gebėjimų“ apibrėžties. Ši sąvoka nevartojama ir nėra tinkama nei 

teisiniu, nei kompiuterių mokslų atžvilgiu. 
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Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms ir susijusiai vartotojų įrangai 

su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, 

b) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms ir susijusiai vartotojų įrangai, 

Or. en 

Pagrindimas 

Jokiuose standartizacijos ir (arba) reglamentavimo dokumentuose nepateikta jokios 

„pažangių kompiuterinių gebėjimų“ apibrėžties. Ši sąvoka nevartojama ir nėra tinkama nei 

teisiniu, nei kompiuterių mokslų atžvilgiu. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugoms, 

c) keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugoms, susijusioms su šiais 

aspektais: 

Or. en 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 i) svetainėmis, mobiliaisiais 

įrenginiais teikiamomis paslaugomis, 

pažangiu bilietų pardavimu ir informacija 

realiuoju laiku ir  

Or. en 



 

PE597.391v01-00 26/112 PR\1113653LT.docx 

LT 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ii) Sąjungos teritorijoje esančiais 

terminalais, įskaitant bilietų pardavimo 

automatus ir registravimo aparatus, 

skirtus keleivinio transporto paslaugoms 

teikti, 

Or. en 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) banko paslaugoms, d) vartotojų banko paslaugoms, 

Or. en 

Pagrindimas 

Į šią direktyvą turi būti įtraukti tik tie gaminiai ir paslaugos, kurie skirti naudoti vartotojams. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) e. knygoms, e) e. knygoms ir susijusiai įrangai, 

kuri naudojama toms paslaugų teikėjo 

paslaugoms teikti, 

Or. en 
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Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) e. prekybai. f) „elektroninėms prekyvietėms“, 

skirtoms naudoti vartotojams. 

Or. en 

Pagrindimas 

E. prekybos sąvoka pernelyg neapibrėžta. Pranešėjas siūlo vartoti sąvoką „elektroninė 

prekyvietė“, kuri apibrėžta neseniai priimtoje Direktyvoje 2016/1148/ES dėl priemonių 

aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) viešųjų pirkimų ir koncesijos 

sutartims, kurių atžvilgiu taikomos 

Direktyva 2014/23/ES42, Direktyva 

2014/24/ES ir Direktyva 2014/25/ES, 

a) viešųjų pirkimų ir koncesijos 

sutartims, kurių atžvilgiu taikomos 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES42, Direktyva 2014/24/ES ir 

Direktyva 2014/25/ES, kurios parengtos 

ar sudarytos po <...> [praėjus šešeriems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos], 

__________________ __________________ 

42 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

42 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) rengiant ir įgyvendinant programas 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo 

nustatomos Europos regioninės plėtros 

fondui, Europos socialiniam fondui, 

Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 

fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 

reikalų ir žuvininkystės fondui bendros 

nuostatos43 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą Nr. 1304/201344, 

b) rengiant ir įgyvendinant programas 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 1303/201343 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

Nr. 1304/201344, kurios priimtos arba 

įgyvendintos po <...> [praėjus šešeriems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos], 

__________________ __________________ 

43 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 

Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui bendros nuostatos ir Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, 

p. 320). 

43 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 

Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui bendros nuostatos ir Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 

Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, 

p. 320). 

44 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio 

fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1081/2006. 

44 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio 

fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 

(OL L 347, 2013 12 20, p. 470). 

Or. en 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) transporto infrastruktūrai pagal d) transporto infrastruktūrai pagal 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1315/201346. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1315/201346, kuri sukurta arba 

pastatyta po <...> [praėjus šešeriems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos]. 

__________________ __________________ 

46 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas 

Nr. 1315/2013/ES dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros 

gairių (OL L 348, 2013 12 20, p. 1). 

46 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas 

Nr. 1315/2013/ES dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros 

gairių (OL L 348, 2013 12 20, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. 3 dalis taikoma tik šio straipsnio 1 

ir 2 dalyse nurodytiems gaminiams ir 

paslaugoms. 

 3 dalis taikoma: 

 a)  3 straipsnio a punktą 

atitinkančioms viešųjų pirkimų sutartims, 

kai su šiomis sutartimis susijusios 

techninės specifikacijos skelbiamos 

kvietime dalyvauti konkurse po to, kai 

pradėta taikyti ši direktyva; 

 b) 3 dalies b punktą atitinkančioms 

programoms, priimtoms po to, kai pradėta 

taikyti ši direktyva, arba programavimo 

dokumentams, pagal kuriuos 

įgyvendinamos tokios programos, jeigu 

tokie dokumentai paskelbiami po minėtos 

datos; 

 c)  naujai, atkurtai ir patobulintai 

transporto infrastruktūrai, atitinkančiai 3 

dalies d punktą, kurią kurti ar statyti 

pradėta po to, kai pradėta taikyti ši 

direktyva. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Direktyvos netaikymas labai mažoms 

įmonėms 

 Ši direktyva netaikoma labai mažoms 

įmonėms, kurios gamina, importuoja ar 

platina į šią taikymo sritį patenkančius 

gaminius ir paslaugas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų sumažinta labai mažoms įmonėms tenkanti reglamentavimo našta ir, laikantis 

Komisijos sprendimo į jokius teisės aktus neįtraukti labai mažų įmonių, kai poreikis jas 

įtraukti ar įtraukimo proporcingumas nebuvo išreikštas, siūloma jų neįtraukti į Akto taikymo 

sritį. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) prieinami gaminiai ir paslaugos – 

gaminiai ir paslaugos, kuriuos funkcinių 

sutrikimų turintys asmenys, tarp jų ir 
neįgalieji, gali pastebėti, jais naudotis ir 

juos suprasti taip pat, kaip ir kiti asmenys; 

1) prieinami gaminiai ir paslaugos – 

gaminiai ir paslaugos, kuriuos neįgalieji 

gali pastebėti, jais naudotis, juos suprasti ir 

kurie yra patikimi; 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 
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Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) universalus dizainas (vad. visiems 

tinkamas dizainas), – gaminių, aplinkos 

erdvių, programų ir paslaugų, kuriais be 

pritaikymo ar specialaus dizaino gali 

naudotis visi žmonės (didžiausias 

įmanomas jų skaičius), dizainas; prie 

universalaus dizaino gaminių gali 

priklausyti pagalbinės priemonės tam 

tikroms funkcinių sutrikimų turinčių 

asmenų, jei reikia – ir neįgaliųjų, 

grupėms; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Terminas „universalus dizainas“ nevartojamas direktyvos leidžiančiose nuostatose, todėl 

šiame straipsnyje jo nereikia apibrėžti. Pranešėjas pakeitė konstatuojamąją dalį, kad ji 

atitiktų Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) paslaugos – paslaugos, kaip 

apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2006/123/EB1a 4 straipsnio 1 

punkte, 

 ____________________ 

 1a 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
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(OL L 376, 2006 12 27, p. 36). 

Or. en 

Pagrindimas 

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų 

vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36–68). 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b) paslaugos teikėjas – bet koks 

fizinis ar juridinis asmuo, siūlantis ar 

teikiantis Sąjungos rinkai skirtą paslaugą, 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a) MVĮ – mažosios ir vidutinės 

įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 

rekomendacijoje 2003/361/EB1a, 

 ____________________ 

 1a 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 

rekomendacija 2003/361/EB dėl labai 

mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių 

apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36). 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 19 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

19) susigrąžinimas – bet kokia 

priemonė, kuria siekiama, kad būtų 

grąžintas galutiniam naudotojui jau 

pateiktas gaminys; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Susigrąžinimo galimybė pašalinta iš direktyvos. Dėl to apibrėžtis nereikalinga. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 21 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

21) e. prekyba – internetinė prekyba 

gaminiais ir paslaugomis. 

21) elektroninė prekyvietė – 

skaitmeninė paslauga, kuria sudaromos 

sąlygos vartotojams, apibrėžtiems 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2013/11/ES1a 4 straipsnio 1 

dalies a punkte, sudaryti elektroninės 

prekybos ar paslaugų sutartis su 

komercinės veiklos subjektais, apibrėžtais 

tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b 

punkte, elektroninės prekyvietės 

svetainėje arba komercinės veiklos 

subjekto svetainėje, kurioje naudojamasi 

elektroninės prekyvietės teikiamomis 

kompiuterijos paslaugomis; 

 ____________________ 

 1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų 

ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 

Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 

vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, 

p. 63). 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC


 

PE597.391v01-00 34/112 PR\1113653LT.docx 

LT 

Pagrindimas 

E. prekybos sąvoka pernelyg neapibrėžta. Pranešėjas siūlo vartoti sąvoką „elektroninė 

prekyvietė“, kuri apibrėžta neseniai priimtoje Direktyvoje 2016/1148/ES dėl priemonių 

aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti. Ši 

apibrėžtis šiek tiek pakoreguota, atsižvelgiant į tai, kad ši direktyva apima tik įmonių 

santykius su vartotojais. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21a) keleivinio oro transporto 

paslaugos – paslaugos, kurias teikia oro 

transporto bendrovės, kelionių 

organizatoriai ir oro uostų valdymo 

įstaigos, kaip nurodyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1107/20061a 2 straipsnio b–f 

punktuose, 

 ____________________ 

 1a 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir 

ribotos judėsenos asmenų teisių 

keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, 

p. 1.). 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų aiškiau, reikia apibrėžti, kas yra keleivinio oro transporto paslaugos. Šia 

apibrėžtimi neketinama susiaurinti pirminio Komisijos pasiūlymo apibrėžties. 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 21 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21b) keleivinio autobusų transporto 

paslaugos – paslaugos, nurodytos 
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Reglamento (ES) Nr. 181/2011 2 

straipsnio 1 ir 2 dalyse, 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų aiškiau, reikia apibrėžti, kas yra keleivinio autobusų transporto paslaugos. Šia 

apibrėžtimi neketinama susiaurinti pirminio Komisijos pasiūlymo apibrėžties. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 21 c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21c) keleivinio geležinkelių transporto 

paslaugos – paslaugos, nurodytos 

Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 2 

straipsnio 1 ir 2 dalyse, 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų aiškiau, reikia apibrėžti, kas yra keleivinio geležinkelių transporto paslaugos. Šia 

apibrėžtimi neketinama susiaurinti pirminio Komisijos pasiūlymo apibrėžties. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 21 d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21d) keleivinio vandens transporto 

paslaugos – paslaugos, nurodytos 

Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 2 

straipsnio 1 ir 2 dalyse, 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų aiškiau, reikia apibrėžti, kas yra keleivinio geležinkelių transporto paslaugos. Šia 

apibrėžtimi neketinama susiaurinti pirminio Komisijos pasiūlymo apibrėžties. 
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Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Laikoma, kad keleivinis 

geležinkelių transportas atitinka šios 

direktyvos prieinamumo reikalavimus, 

susijusius su informacijos teikimu, kai 

teikiant šias paslaugas laikomasi 

atitinkamų Reglamento (ES) 

Nr. 1371/2007 nuostatų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai konkretaus sektoriaus teisės aktuose esama galiojančių reikalavimų, ši direktyva neturėtų 

sukelti teisinio netikrumo. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Laikoma, kad keleivinio 

geležinkelių transporto fizinė aplinka 

atitinka šios direktyvos prieinamumo 

reikalavimus, kai techninėmis sąveikos 

specifikacijomis laikomasi atitinkamų 

Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 nuostatų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai konkretaus sektoriaus teisės aktuose esama galiojančių reikalavimų, ši direktyva neturėtų 

sukelti teisinio netikrumo. 
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Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 6 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6c. Laikoma, kad keleivinis 

geležinkelių transportas atitinka šios 

direktyvos prieinamumo reikalavimus, 

susijusius su svetainėmis, kai teikiant šias 

paslaugas laikomasi atitinkamų 

Reglamento (ES) Nr. 454/2011 nuostatų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai konkretaus sektoriaus teisės aktuose esama galiojančių reikalavimų, ši direktyva neturėtų 

sukelti teisinio netikrumo. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 6 d dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6d. Laikoma, kad keleivinis autobusų 

transportas atitinka šios direktyvos 

prieinamumo reikalavimus, susijusius su 

informacijos apie prieinamumo 

charakteristikas ir priemones teikimu, kai 

teikiant šias paslaugas laikomasi 

atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 181/2011 

11 straipsnio. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai konkretaus sektoriaus teisės aktuose esama galiojančių reikalavimų, ši direktyva neturėtų 

sukelti teisinio netikrumo. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 6 e dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6e. Laikoma, kad keleivinis jūrų ir 

vidaus vandenų transportas atitinka šios 

direktyvos prieinamumo reikalavimus, 

susijusius su informacijos apie paslaugų 

prieinamumo charakteristikas ir 

priemones teikimu, kai teikiant šias 

paslaugas laikomasi atitinkamų 

Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 9 

straipsnio. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kai konkretaus sektoriaus teisės aktuose esama galiojančių reikalavimų, ši direktyva neturėtų 

sukelti teisinio netikrumo. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. E. prekyba atitinka I priedo VIII 

skyriuje nustatytus reikalavimus. 

9. Elektroninės prekyvietės atitinka I 

priedo VIII skyriuje nustatytus 

reikalavimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

E. prekybos sąvoka pernelyg neapibrėžta. Pranešėjas siūlo vartoti sąvoką „elektroninė 

prekyvietė“, kuri apibrėžta neseniai priimtoje Direktyvoje 2016/1148/ES dėl priemonių 

aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 10 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10. Atsižvelgdamos į nacionalines 

sąlygas, valstybės narės gali nuspręsti, 

Išbraukta. 
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kad keleivinio transporto paslaugų klientų 

naudojama fizinė aplinka, įskaitant 

paslaugų teikėjų ir infrastruktūros 

vykdytojų valdomą aplinką, taip pat banko 

paslaugų ir parduotuvių, telefonijos 

paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų 

vartotojų paslaugų centrų fizinė aplinka 

turi atitikti I priedo X skyriaus 

prieinamumo reikalavimus, kad ja 

visapusiškai galėtų naudotis funkcinių 

sutrikimų turintys asmenys, įskaitant 

neįgaliuosius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyme nepasirinkta, ar įtraukti fizinę aplinką, ar ne. Siūloma panaikinti tai 

leidžiančią nuostatą. Jeigu norės, valstybės narės vis dar galės šią direktyvą taikyti fizinei 

aplinkai. Į 28 straipsnį įtraukta nauja dalis, pagal kurią reikalaujama, kad Komisija per 

dvejus metus praneštų apie galimybę ją įtraukti. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės netrukdo, kad šią direktyvą 

dėl su prieinamumo reikalavimais susijusių 

priežasčių atitinkantys gaminiai ir 

paslaugos būtų tiekiami rinkai jų 

teritorijoje. 

Valstybės narės netrukdo, kad šią direktyvą 

dėl su prieinamumo reikalavimais susijusių 

priežasčių atitinkantys gaminiai būtų 

tiekiami rinkai jų teritorijoje. Valstybės 

narės netrukdo, kad šią direktyvą dėl su 

prieinamumo reikalavimais susijusių 

priežasčių atitinkančios paslaugos būtų 

tiekiamos rinkai jų teritorijoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Gamintojai registruoja skundus dėl 

reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 

gaminių pašalinimo iš rinkos, taip pat 

informuoja platintojus apie bet kokią 

tokią stebėseną. 

4. Gamintojai registruoja skundus ir 

reikalavimų neatitinkančius gaminius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Grąžinimus naudoja ekonominės veiklos vykdytojai arba juos vykdyti reikalauja rinkos 

priežiūros institucija, kai gaminys gali kelti pavojų vartotojų saugumui arba gali būti žalingas 

aplinkai. Į šias kategorijas neįtraukti neprieinami gaminiai. Vis dėlto gamintojui, kuris 

nesilaiko šių teisės aktų, vis tiek turėtų būti taikomos sankcijos arba jo turėtų būti 

reikalaujama imtis tokių taisomųjų veiksmų, kaip pašalinimas. Kalbant apie gaminių 

prieinamumą, prievolė platintojams pranešti apie skundus nėra svarbi. Ji svarbi tik pavojaus 

saugumui ar aplinkai atveju. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Gamintojai, manantys arba turintys 

pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 

pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, 

nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų 

priemonių, kad užtikrintų to gaminio 

atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš rinkos 

arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys kelia 

su prieinamumu susijusių pavojų, 

gamintojai nedelsdami praneša valstybių 

narių, kurių rinkai buvo tiekti tokie 

gaminiai, kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms, nurodydami išsamią 

informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 

apie bet kokias taikomas korekcines 

priemones. 

8. Gamintojai, manantys arba turintys 

pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie 

pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, 

nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų 

priemonių, kad užtikrintų to gaminio 

atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš rinkos. Be 

to, jei gaminys neatitinka šios direktyvos 

nuostatų, gamintojai nedelsdami praneša 

valstybių narių, kurių rinkai buvo tiekti 

tokie gaminiai, kompetentingoms 

nacionalinėms institucijoms, nurodydami 

išsamią informaciją, visų pirma apie 

neatitiktį ir apie bet kokias taikomas 

korekcines priemones. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kompetentingų nacionalinių 

institucijų prašymu bendradarbiauti su 

jomis ir pranešti apie veiksmus, kurių 

imamasi siekiant pašalinti su jo įgaliojimu 

susijusių gaminių keliamą pavojų. 

b) kompetentingų nacionalinių 

institucijų prašymu bendradarbiauti su 

jomis ir pranešti apie veiksmus, kurių 

imamasi siekiant užtikrinti su jo įgaliojimu 

susijusių gaminių atitiktį 3 straipsnyje 

nurodytiems reikalavimams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu importuotojas mano arba turi 

pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 

straipsnyje nurodytų prieinamumo 

reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 

kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 

jei gaminys kelia pavojų, importuotojas 

praneša apie tai gamintojui ir rinkos 

priežiūros institucijoms. 

3. Jeigu importuotojas mano arba turi 

pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 

straipsnyje nurodytų prieinamumo 

reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 

kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 

jei gaminys neatitinka šios direktyvos 

nuostatų, importuotojas praneša apie tai 

gamintojui ir rinkos priežiūros 

institucijoms. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Importuotojai registruoja skundus 

dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 

gaminių susigrąžinimo, taip pat 

informuoja platintojus apie tokią stebėseną. 

7. Importuotojai registruoja skundus ir 

reikalavimų neatitinkančius gaminius, 

taip pat informuoja platintojus apie tokią 

stebėseną. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Importuotojai, manantys arba 

turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų 

pateiktas gaminys neatitinka 3 straipsnyje 

nurodytų reikalavimų, nedelsiant taiko 

reikiamas taisomąsias priemones siekdami 

užtikrinti gaminio atitiktį, o prireikus jį 

pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti. Be to, 

jei gaminys kelia pavojų, importuotojai 

nedelsdami praneša valstybių narių, į kurių 

rinką jie pateikė tokius gaminius, 

kompetentingoms nacionalinėms 

8. Importuotojai, manantys arba 

turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų 

pateiktas gaminys neatitinka 3 straipsnyje 

nurodytų reikalavimų, nedelsiant taiko 

reikiamas taisomąsias priemones siekdami 

užtikrinti gaminio atitiktį, arba prireikus jį 

pašalinti iš rinkos. Be to, jei gaminys 

neatitinka šios direktyvos nuostatų, 

importuotojai nedelsdami praneša valstybių 

narių, į kurių rinką jie pateikė tokius 

gaminius, kompetentingoms nacionalinėms 
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institucijoms, nurodydami išsamią 

informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 

apie bet kokias taikomas taisomąsias 

priemones. 

institucijoms, nurodydami išsamią 

informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 

apie bet kokias taikomas taisomąsias 

priemones. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu platintojas mano arba turi 

pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 

straipsnyje minimų prieinamumo 

reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 

kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 

jei gaminys kelia pavojų, platintojas 

praneša apie tai gamintojui ir rinkos 

priežiūros institucijoms. 

3. Jeigu platintojas mano arba turi 

pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 

straipsnyje minimų prieinamumo 

reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, 

kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, 

jei gaminys neatitinka šios direktyvos 

nuostatų, platintojas praneša apie tai 

gamintojui ir rinkos priežiūros 

institucijoms. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Platintojai, manantys arba turintys 5. Platintojai, manantys arba turintys 
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pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 

gaminys neatitinka šios direktyvos, 

pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 

taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 

gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 

rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei 

gaminys kelia pavojų, platintojai 

nedelsdami praneša valstybių narių, kurių 

rinkai jie tiekė tokius gaminius, 

kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms, nurodydami išsamią 

informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 

apie bet kokias taikomas taisomąsias 

priemones. 

pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas 

gaminys neatitinka šios direktyvos, 

pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 

taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to 

gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš 

rinkos. Be to, jei gaminys neatitinka šios 

direktyvos nuostatų, platintojai nedelsdami 

praneša valstybių narių, kurių rinkai buvo 

tiekti tokie gaminiai, kompetentingoms 

nacionalinėms institucijoms, nurodydami 

išsamią informaciją, visų pirma apie 

neatitiktį ir apie bet kokias taikomas 

korekcines priemones. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. To pagrįstai pageidaujančiai 

kompetentingai nacionalinei institucijai 

platintojai suteikia visą informaciją ir 

dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 

nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 

bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 

kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, 

kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų. 

6. To pagrįstai pageidaujančiai 

kompetentingai nacionalinei institucijai 

platintojai suteikia visą informaciją ir 

dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 

nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 

bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 

kurių imamasi siekiant užtikrinti gaminių, 

kuriuos jie pateikė rinkai, atitiktį 3 

straipsnyje nurodytiems reikalavimams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 
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nuostatų. 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 1 

dalyje nurodytą informaciją turi galėti 

pateikti 10 metų po to, kai gaminys jiems 

buvo patiektas, ir 10 metų po to, kai jie 

patiekė gaminį. 

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 1 

dalyje nurodytą informaciją turi galėti 

pateikti praėjus tam tikram laikui po to, 

kai gaminys jiems buvo patiektas, arba po 

to, kai jie patiekė gaminį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisijai pagal 23a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kad būtų nustatytas 

šio straipsnio 2 dalyje minimas 

laikotarpis. Tas laikotarpis nustatomas 

pagal gaminio gyvavimo ciklą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagrindimas Sprendimo Nr. 768/2008 I priedo R7 straipsnyje nurodyta, kad šis laikotarpis 

turėtų būti nustatytas pagal gaminio gyvavimo ciklą. Komisijos pasiūlyme jis nenustatytas ir 

siūloma visiems gaminiams taikyti 10 m. trukmės laikotarpį. Ši nuostata neatitinka sprendimo 

ir dėl to pranešėjas siūlo suteikti Komisijai įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus, kad 

gaminiams, kurių gyvavimo laikas trumpesnis, būtų suteikiama daugiau lankstumo. 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Paslaugų teikėjai turi parengti 

būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje 

būtų paaiškinta, kaip paslaugos atitinka 3 

straipsnyje nurodytus prieinamumo 

reikalavimus. Informacija turėtų būti 

pateikta viešai, raštu ir žodžiu, taip pat ir 

tokiu būdu, kuris būtų prieinamas 

funkcinių sutrikimų turintiems asmenims 

ir neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai saugo 

informaciją tol, kol paslauga teikiama. 

2. Paslaugų teikėjai turi parengti 

būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje 

būtų paaiškinta, kaip jų paslaugos atitinka 

3 straipsnyje nurodytus prieinamumo 

reikalavimus. Informacija turėtų būti 

pateikta viešai, raštu ir žodžiu, taip pat ir 

tokiu būdu, kuris būtų prieinamas 

neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai saugo 

informaciją tol, kol paslauga teikiama. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma direktyva siekiama teikti paramą valstybėms narėms siekiant taikyti prieinamumo 

prievoles pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Konvencijoje nurodomi tik 

„neįgalieji“. Dėl to siūloma suderinti direktyvą su konvencija ir apriboti jos taikymo sritį į ją 

įtraukiant tik neįgaliuosius. Tai taip pat atitinka neseniai priimtą direktyvą dėl viešojo 

sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) infrastruktūros ir gaminių, 

naudojamų paslaugoms teikti, 

eksploatavimo laikotarpį, 

Or. en 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Tam, kad būtų įgyvendintos 1 ir 2 

dalys, Komisija pagal 23a straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kad papildytų šią 
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direktyvą išdėstydama gaires dėl visų į šią 

direktyvą įtrauktų gaminių ir paslaugų. 

Komisija iki <...> [praėjus vieniems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos] priima pirmąjį tokį deleguotąjį 

aktą, į kurį būtų įtraukti visi gaminiai ir 

paslaugos, patenkantys į šios direktyvos 

taikymo sritį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad gamintojams, kuriems reikia pasinaudoti išimtimi, būtų suteiktas teisinis aiškumas, 

Komisija paruoš aiškinamąsias gaires. 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 

konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 

pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 

jie apie tai praneša tos valstybės narės, į 

kurios rinką gaminys ar paslauga 

pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, 

rinkos priežiūros institucijai. Pranešime 

pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. 

Labai mažoms įmonėms reikalavimas 

pranešti netaikomas, bet jos turi paprašius 

pateikti atitinkamus dokumentus rinkos 

priežiūros institucijai. 

6. Jei ekonominės veiklos vykdytojai 

konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu 

pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, 

jie apie tai praneša tos valstybės narės, į 

kurios rinką gaminys ar paslauga 

pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, 

rinkos priežiūros institucijai. Pranešime 

pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
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6 dalyje nurodytas reikalavimas pranešti 

netaikomas, bet jos, rinkos priežiūros 

institucijos prašymu, turi pateikti 

atitinkamus dokumentus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų sumažinta MVĮ tenkanti reglamentavimo našta, reikia priimti apsaugos sąlygą. Ja 

užtikrinamas mažosioms įmonėms taikomų reikalavimų proporcingumas. 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Komisija priima įgyvendinimo 

aktus, kuriais, laikantis šio straipsnio 6 

dalies, nustatomas pavyzdinis pranešimas. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

24 straipsnio 1a dalyje nurodytos 

patariamosios procedūros. Komisija iki 

<...> [praėjus dvejiems metams nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos] priima 

pirmąjį tokį įgyvendinimo aktą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad būtų supaprastinta pranešimo procedūra, Komisija parengia bendrą modelį, kurį 

gamintojai gali naudoti visoje ES. 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a.  Komisija, laikydamasi Reglamento 

(ES) Nr. 1025/2012 10 straipsnio, prašo, 

kad viena ar keletas Europos 

standartizacijos organizacijų parengtų 

suderintus standartus, susijusius su 
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kiekvienu 3 straipsnyje nurodytu 

prieinamumo reikalavimu. Komisija iki 

<...> [praėjus dvejiems metams nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos] priima tuos 

prašymus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrosios techninės specifikacijos Techninės specifikacijos 

Or. en 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei nuoroda į darniuosius standartus 

nepaskelbta Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje pagal Reglamentą 

(ES) Nr. 1025/2012, ir jei rinkai suderinti 

reikia daugiau informacijos apie tam 

tikrų gaminių ir paslaugų prieinamumo 

reikalavimus, Komisija gali priimti 

įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šios 

direktyvos I priede nustatytų prieinamumo 

reikalavimų bendrąsias technines 

specifikacijas (BTS). Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis šios direktyvos 24 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

1. Jei nuoroda į darniuosius standartus 

nepaskelbta, tačiau ne anksčiau kaip 

praėjus dvejiems metams po to, kai viena 

ar keletas Europos standartizacijos 

organizacijų paprašė parengti tokius 

suderintus standartus, Komisija gali 

priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato 

3 straipsnyje minimus prieinamumo 

reikalavimus atitinkančias bendrąsias 

technines specifikacijas (BTS). Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios 

direktyvos 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 
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Pagrindimas 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kai nėra paskelbta nuorodų į šiuos 

suderintus standartus, laikoma, kad 1 

dalyje nurodytas technines specifikacijas 

atitinkantys gaminiai ir paslaugos atitinka 

3 straipsnyje nustatytus prieinamumo 

reikalavimus, kuriems taikomos tos 

techninės specifikacijos ar jų dalys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 straipsnio 2 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Gaminiai ir paslaugos, kurie 

atitinka 1 dalyje nurodytas BTS ar jų dalis, 

laikomi atitinkančiais 3 straipsnyje 

nurodytus prieinamumo reikalavimus, 

kuriuos apima šios BTS ar jų dalys. 

2. Gaminiai ir paslaugos, kurie 

atitinka 1 dalyje nurodytas technines 

specifikacijas ar jų dalis, laikomi 

atitinkančiais 3 straipsnyje nurodytus 

prieinamumo reikalavimus, kuriuos apima 

šios techninės specifikacijos ar jų dalys. 

Or. en 
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Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kai gaminiui taikomi keli Sąjungos 

aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES 

atitikties deklaracija, parengiama visiems 

tokiems Sąjungos aktams bendra ES 

atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje 

nurodomi susiję aktai ir jų paskelbimo 

nuorodos. 

3. Kai gaminiui taikomi keli Sąjungos 

aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES 

atitikties deklaracija, parengiama visų 

tokių Sąjungos aktų ES atitikties 

deklaracija. Tokioje deklaracijoje 

nurodomi susiję aktai ir jų paskelbimo 

nuorodos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Dėl kitų reikalavimų gamintojas turėtų turėti galimybę įvairiems teisės aktams pateikti vieną 

atitikties deklaraciją. 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 a straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a.  Gaminių neatitiktis šioje 

direktyvoje numatytiems prieinamumo 

reikalavimams nekelia didelio pavojaus, 

atsižvelgiant į Reglamento (ES) 

Nr. 765/2008 20 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionaliniu lygmeniu su prieinamumu 

susijusį pavojų keliančių gaminių atveju 

Nacionaliniu lygmeniu gaminių, 

neatitinkančių šios direktyvos nuostatų, 
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taikoma procedūra atveju taikoma procedūra 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu vienos valstybės narės rinkos 

priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 

straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo 

pagrindo manyti, kad gaminys, kuriam 

taikoma ši direktyva, kelia su šioje 

direktyvoje nustatytais prieinamumo 

aspektais susijusį pavojų, jos atlieka 

vertinimą, susijusį su atitinkamu gaminiu ir 

apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus 

reikalavimus. Atitinkami ekonominės 

veiklos vykdytojai visapusiškai 

bendradarbiauja su rinkos priežiūros 

institucijomis. 

Jeigu vienos valstybės narės rinkos 

priežiūros institucijos turi pakankamo 

pagrindo manyti, kad gaminys, kuriam 

taikoma ši direktyva, neatitinka šios 

direktyvos nuostatų, jos atlieka vertinimą, 

susijusį su atitinkamu gaminiu ir apimantį 

visus šioje direktyvoje nustatytus 

reikalavimus. Atitinkami ekonominės 

veiklos vykdytojai visapusiškai 

bendradarbiauja su rinkos priežiūros 

institucijomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 

priežiūros institucijos nustato, kad gaminys 

neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 

reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 

kad atitinkamas ekonominės veiklos 

vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų 

veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos 

reikalavimus, pašalintų gaminį iš rinkos 

arba jį susigrąžintų per pagrįstą 

laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos 

į pavojaus pobūdį. 

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 

priežiūros institucijos nustato, kad gaminys 

neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 

reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, 

kad atitinkamas ekonominės veiklos 

vykdytojas imtųsi visų tokių reikiamų 

taisomųjų veiksmų, kad gaminys atitiktų 

tuos reikalavimus arba pašalintų gaminį iš 

rinkos, atsižvelgdamos į neatitikties 

pobūdį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kai per 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytą laikotarpį atitinkamas 

ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 

tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos 

priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 

laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 

arba apribotas gaminio tiekimas jų 

nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų 

pašalintas iš rinkos arba atšauktas. Apie 

tokias priemones rinkos priežiūros 

institucijos nedelsdamos informuoja 

Komisiją ir kitas valstybes nares. 

4. Kai per 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytą laikotarpį atitinkamas 

ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 

tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos 

priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 

laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 

arba apribotas gaminio tiekimas jų 

nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų 

pašalintas iš rinkos. Apie tokias priemones 

rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos 

informuoja Komisiją ir kitas valstybes 

nares. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 91 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. 4 dalyje nurodyta informacija 

apima visus duomenis, visų pirma 

duomenis, reikalingus reikalavimų 

neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 

įtariamos neatitikties ir keliamo pavojaus 

pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu 

taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei 

bei atitinkamo ekonominės veiklos 

vykdytojo argumentams nustatyti. Visų 

pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, 

ar neatitikties priežastimi yra viena iš šių 

priežasčių: 

5. 4 dalyje nurodyta informacija 

apima visus duomenis, visų pirma 

duomenis, reikalingus reikalavimų 

neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, 

pareikšto neatitikimo pobūdžiui ir 

nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių 

pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo 

ekonominės veiklos vykdytojo pateiktiems 

argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos 

priežiūros institucijos nurodo, ar 

neatitikties priežastimi yra viena iš šių 

priežasčių: 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši formuluotė susijusi su naujojoje teisės aktų sistemoje vartojama formuluote. Reikia 

pritaikyti su saugumu susijusias NTAS nuostatas, kad jos atitiktų šios direktyvos tikslą. 

Gaminys, kuris nėra prieinamas neįgaliesiems, nekelia pavojaus. Tai neatitinka direktyvos 

nuostatų. 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) nustatant prieinamumo 

reikalavimus, susijusius su socialiniais ir 

kokybės kriterijais, kuriuos nustatė 

kompetentingos institucijos konkurso dėl 

keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 

Išbraukta. 
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viešųjų paslaugų procedūroms pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reglamente dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimo (teisinė nuoroda) minimi socialiniai 

kriterijai. Tame reglamente šis terminas nereiškia prieinamumo. Todėl į šią direktyvą 

neturėtų būti įtrauktos viešųjų paslaugų įsipareigojimo taisyklės. Taip galutiniam naudotojui 

nebūtų užtikrinamas didesnis aiškumas. 

 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Kad būtų įgyvendinta 1 dalis, 

Komisija iki <...> [praėjus vieniems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo] 

priima gaires dėl visų į šią direktyvą 

įtrauktų gaminių ir paslaugų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad gamintojams, kuriems reikia pasinaudoti išimtimi, būtų suteiktas teisinis aiškumas, 

Komisija paruoš aiškinamąsias gaires. 

 

Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei kompetentinga institucija 

konkrečiam gaminiui ar paslaugai pritaikė 

1, 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis, ji apie 

tai turi pranešti Komisijai. Prie pranešimo 

pridedamas 2 dalyje nurodytas vertinimas. 

4. Jei kompetentinga institucija 

konkrečiam gaminiui ar paslaugai pritaikė 

1, 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis, ji, gavusi 

Komisijos prašymą, pateikia 3 dalyje 

nurodytą vertinimą. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šia direktyva kompetentingoms institucijoms neturėtų būti užkraunama našta, kai jos 

papildoma vertė nėra įrodyta. 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Komisija priima įgyvendinimo 

aktus, kuriais, laikantis šio straipsnio 4 

dalies, nustatomas pavyzdinis pranešimas. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

24 straipsnio 1a dalyje nurodytos 

patariamosios procedūros. Komisija iki 

<...> [praėjus dvejiems metams nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos] priima 

pirmąjį tokį įgyvendinimo aktą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

VII skyriaus antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
DELEGUOTIEJI AKTAI, 
ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Or. en 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23a straipsnis 

 Įgaliojimų delegavimas 

 1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

 2.  10 straipsnio 2a dalyje ir 12 

straipsnio 5a dalyje nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 

<...> [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. 

 3.  Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2a 

dalyje ir 12 straipsnio 5a dalyje nurodytus 

įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 

paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

 4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su ekspertais, 

kiekvienos valstybės narės paskirtais 

laikantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytų principų. 

 5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą 

Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 6.  Pagal 10 straipsnio 2a dalį ir 12 

straipsnio 5a dalį priimtas deleguotasis 

aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą 

dienos nei Europos Parlamentas, nei 

Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 

jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 

ir Europos Parlamentas, ir Taryba 

praneša Komisijai, kad prieštaravimų 

nereikš. Europos Parlamento arba 

Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
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pratęsiamas dviem mėnesiais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Sprendimo Nr. 768/2008 I priedo R7 straipsnyje nurodyta, kad šis laikotarpis turėtų būti 

nustatytas pagal gaminio gyvavimo ciklą. Komisijos pasiūlyme jis nenustatytas ir siūloma 

visiems gaminiams taikyti 10 m. trukmės laikotarpį. Ši nuostata neatitinka sprendimo ir dėl to 

pranešėjas siūlo suteikti Komisijai įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus, kad gaminiams, 

kurių gyvavimo laikas trumpesnis, būtų suteikiama daugiau lankstumo. 

 

Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 

straipsnis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

imtasi tinkamų ir veiksmingų priemonių 

atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

imtasi tinkamų ir veiksmingų priemonių 

ekonominės veiklos vykdytojų atitikčiai 

šiai direktyvai užtikrinti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Išaiškinamas tekstas. 
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Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

25 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šis straipsnis netaikomas 

sutartims, kurioms taikomos direktyvos 

2014/24/ES ir 2014/25/ES. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis straipsnis būtų pernelyg išsamus ir juo būtų sukurtas teisinis netikrumas, jeigu būtų 

įtrauktos direktyvos 2014/24/ES ir 2014/25/ES (viešieji pirkimai). 

 

Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Skiriant nuobaudas atsižvelgiama į 

reikalavimų nesilaikymo mastą, įskaitant 

reikalavimų neatitinkančių gaminių ir 

(arba) paslaugų kiekį ir į poveikį 

patiriančių žmonių skaičių. 

4. Skiriant nuobaudas atsižvelgiama į 

reikalavimų nesilaikymo mastą, įskaitant 

jos rimtumą ir reikalavimų neatitinkančių 

gaminių ir (arba) paslaugų kiekį ir į poveikį 

patiriančių žmonių skaičių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu imantis priemonių atsižvelgti į neatitikties rimtumą ir poveikį. 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės, kurios naudojasi 

3 straipsnio 10 dalyje numatyta galimybe, 

pateikia Komisijai pagrindinių 

nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos 

Išbraukta. 
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šiuo tikslu priima, tekstą ir pateikia 

Komisijai ataskaitą apie jas įgyvendinant 

padarytą pažangą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 103 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 27a straipsnis 

 Pereinamojo laikotarpio priemonės 

 1.  Nepažeisdamos šio straipsnio 2 

dalies, valstybės narės numato 

pereinamąjį penkerių metų trukmės 

laikotarpis po <...> [praėjus šešeriems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos], per kurį paslaugų teikėjai gali 

toliau teikti savo paslaugas naudodami 

gaminius, kuriuos jie iki šios datos teisėtai 

naudojo teikdami panašias paslaugas. 

 2.  Valstybės narės gali numatyti, kad 

savitarnos terminalai, kuriuos paslaugų 

teikėjai teisėtai naudojo teikdami 

paslaugas iki <...> [praėjus šešeriems 

metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo 

dienos], gali būti toliau naudojami 

teikiant panašias paslaugas iki jų 

ekonomiškai naudingo gyvavimo laiko 

pabaigos arba tol, kol jie visiškai nuvertės. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į principą, kad ši direktyva turėtų būti taikoma tik naujiems gaminiams ir 

paslaugoms, siūloma paslaugų teikėjams netaikyti prievolės nuo pirmos šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos užtikrinti, kad visi gaminiai būtų prieinami, tačiau tam jiems nustatyti 5 

metų trukmės terminą. Savitarnos terminalai gali būti brangūs. Dėl to siūloma leisti paslaugų 

teikėjams juos naudoti iki jų gyvavimo ciklo pabaigos. 
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Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija ... [įterpti datą - ne vėliau kaip 

praėjus penkeriems metams nuo šios 

direktyvos taikymo] ir vėliau kas penkerius 

metus pateikia Europos Parlamentui, 

Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios 

direktyvos taikymo ataskaitą. 

Komisija ... [įterpti datą - ne vėliau kaip 

praėjus dvejiems metams nuo šios 

direktyvos taikymo dienos] ir vėliau kas 

dvejus metus pateikia Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir Regionų komitetui šios 

direktyvos taikymo ataskaitą. Komisija ... 

[ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams 

nuo šios direktyvos taikymo] ir vėliau kas 

penkerius metus pateikia Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui šios direktyvos taikymo 

ataskaitą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Leidžianti nuostata dėl fizinės aplinkos pakeista šia prievole pateikti ataskaitą. 

 

Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo I skirsnio A punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 A.  Operacinės sistemos 

 1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje 

kuo plačiau pagal paskirtį pagrįstai 

naudotų neįgalieji, paslaugos turi būti 

teikiamos taip, kad jos atitiktų C punkte 

nustatytus funkcinių savybių 

reikalavimus, ir jos turi apimti: 

 a)  informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones, 

 b)  elektroninę informaciją, įskaitant 
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svetaines, reikalingas paslaugai teikti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Dabartinės operacinės sistemos vis dažniau teikiamos kaip paslaugos. Tai, kas anksčiau buvo 

įmonės patalpose įdiegta aparatinė įranga, tampa tarpvalstybiniu lygmeniu teikiama 

paslauga, kuria įrodoma, kaip tam tikrais atvejais gaminius galima pakeisti paslaugomis.  

Šiuo metu jos labai skiriasi nuo gaminių. Pvz., jos reguliariai ir paprastai atnaujinamos, 

tačiau nėra statinės. Dėl to nebūtų tikslinga šioje direktyvoje operacines sistemas laikyti 

gaminiais. 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo I skirsnio B punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 B.  Bendros paskirties kompiuterių 

aparatinė įranga  

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia reorganizacijos dėl to, kad operacinės sistemos klasifikuojamos kaip paslaugos. 

 

Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo I skirsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą:  

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis C 

punkte išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų. Gaminių projektavimas ir 

gamyba apima: 

Or. en 
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Pagrindimas 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo I skirsnio 1 dalies a–f punktai 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;   

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas;  

 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 

reikalavimus:  

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų;  

i)  instrukcijų turinys turi būti 

pateikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudojant galima sugeneruoti 

alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 

gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 

keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir 

 

ii)  instrukcijose turi būti pateikiama 

alternatyvų netekstiniam turiniui;  

 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis).  
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punktą; 

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 

sutrikimų turinčių asmenų poreikius 

pagal 2 punktą;  

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 

neįgaliųjų poreikius; 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo I skirsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[.....] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 110 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo I skirsnio C punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 C.  Reikalavimai funkcinėms 

savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 
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suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 
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sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 111 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo II skirsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą:  

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis 1a 

dalyje išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų ir apima: 

Or. en 
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Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 112 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo II skirsnio 1 dalies a–d punktai 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;   

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas;  

 

b)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

punktą; 

b)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis).  

c)  gaminio funkcionalumo, 

užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – 

tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių 

asmenų poreikius pagal 2 punktą;  

c)  gaminio funkcionalumo; 

d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 113 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo II skirsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a.  Reikalavimai funkcinėms 

savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 
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 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 
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Pakeitimas 114 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo II skirsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[....] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 115 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo III skirsnio A punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos:  

1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Ba punkte nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

a)  užtikrinant teikiant paslaugas 

naudojamų gaminių prieinamumą pagal 

B punkte „Susijusi vartotojų įranga su 

pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ 

išdėstytas taisykles; 

a)  gaminius, paslaugų teikėjų 

naudojamus teikiant atitinkamas 
paslaugas pagal B punkte „Susijusi 

vartotojų įranga su pažangiosios 

kompiuterijos pajėgumais“ išdėstytas 

taisykles; 

b)  teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

b)  informaciją apie paslaugos veikimą 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones: 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  

 

iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 

c punktą.  

c)  elektroninę informaciją, įskaitant 

susijusias svetaines ir internetines 

prietaikas, reikalingas paslaugai teikti; 



 

PR\1113653LT.docx 71/112 PE597.391v01-00 

 LT 

c)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

 

d)  pateikiant prieinamą informaciją, 

siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 

pagalbinėmis paslaugomis; 

d)  informaciją, siekiant sudaryti 

sąlygas papildomumui su pagalbinėmis 

paslaugomis; 

e)  įskaitant funkcijas, veiklą, 

strategijas ir procedūras bei paslaugos 

teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.  

e)  funkcijas, veiklą, strategijas ir 

procedūras bei paslaugos teikimo 

pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

neįgaliųjų poreikius. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 116 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo III skirsnio B punkto 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą:  

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis Ba 

dalyje išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų ir apima: 

Or. en 
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Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 117 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo III skirsnio B dalies 1 dalies a–f punktai 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;   

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas;  

 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 

reikalavimus:  

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų; 

i)  instrukcijų turinys turi būti 

pateikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudojant galima sugeneruoti 

alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 

gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 

keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir 

 

ii)  instrukcijose turi būti pateikiama 

alternatyvų netekstiniam turiniui;  

 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis).  
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punktą; 

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 

sutrikimų turinčių asmenų poreikius 

pagal 2 punktą;  

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 

neįgaliųjų poreikius; 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo III skirsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[....] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 119 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo III skirsnio B a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ba. Reikalavimai funkcinėms 

savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 
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suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 
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sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 120 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IV skirsnio A punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos:  

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Ba punkte nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

a)  užtikrinant teikiant paslaugas 

naudojamų gaminių prieinamumą pagal 

B punkte „Susijusi vartotojų įranga su 

pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ 

išdėstytas taisykles; 

a)  gaminius, paslaugų teikėjų 

naudojamus teikiant atitinkamas 
paslaugas pagal B punkte „Susijusi 

vartotojų įranga su pažangiosios 

kompiuterijos pajėgumais“ išdėstytas 

taisykles; 

b)  teikiant informaciją apie paslaugos b)  informaciją apie paslaugos veikimą 
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veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones: 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  
 

iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 

c punktą.  

c)  elektroninę informaciją, įskaitant 

susijusias svetaines ir internetines 

prietaikas, reikalingas paslaugai teikti; 

c)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

 

d)  pateikiant prieinamą informaciją, 

siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 

pagalbinėmis paslaugomis; 

d)  informaciją, siekiant sudaryti 

sąlygas papildomumui su pagalbinėmis 

paslaugomis; 

e)  įskaitant funkcijas, veiklą, 

strategijas ir procedūras bei paslaugos 

teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.  

e)  funkcijas, veiklą, strategijas ir 

procedūras bei paslaugos teikimo 

pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

neįgaliųjų poreikius. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 
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Pakeitimas 121 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IV skirsnio B punkto 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą:  

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis Ba 

dalyje išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų ir apima: 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 122 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IV skirsnio B punkto 1 dalies a–f punktai 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;   

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas;  

 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 
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c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 

reikalavimus:  

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų; 

i)  instrukcijų turinys turi būti 

pateikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudojant galima sugeneruoti 

alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 

gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 

keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir 

 

ii)  instrukcijose turi būti pateikiama 

alternatyvų netekstiniam turiniui;  

 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

punktą; 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis).  

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 

sutrikimų turinčių asmenų poreikius 

pagal 2 punktą;  

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 

neįgaliųjų poreikius; 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 123 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IV skirsnio B punkto 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[....] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 124 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IV skirsnio B a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ba.  Reikalavimai funkcinėms 

savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 
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 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 
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Pakeitimas 125 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos:  

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Da punkte nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

a)  teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

a)   informaciją apie paslaugos veikimą 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones; 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  

 

iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 

c punktą.  

b)  elektroninę informaciją, įskaitant 

susijusias svetaines ir internetines 

prietaikas, reikalingas paslaugai teikti; 

b)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

 

c)  įskaitant funkcijas, veiklą, 

strategijas ir procedūras bei paslaugos 

teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.  

c)  funkcijas, veiklą, strategijas ir 

procedūras bei paslaugos teikimo 

pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

neįgaliųjų poreikius. 

 ca)  mobiliaisiais įrenginiais teikiamas 

paslaugas, pažangų bilietų pardavimą ir 
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informaciją realiuoju laiku. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 126 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio B punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

B.  Interneto svetainės, naudojamos 

keleivinio transporto paslaugoms teikti: 

Išbraukta. 

a)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis;   

 

Or. en 

 

Pakeitimas 127 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio C punkto antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

C.  Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos 

paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 

informacija realiuoju laiku 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio C punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje 

kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, jos teikiamos:  

Išbraukta. 

a)  teikiant informaciją apie 

paslaugos veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu;  

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  

 

iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama 

pagal b punktą.  

 

b)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

 

Or. en 
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Pakeitimas 129 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D punkto 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą:  

1.  Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis Da 

dalyje išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų ir apima: 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 130 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D punkto 1 dalies a–d punktai 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;   

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas;  

 

b)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

b)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis);  
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punktą; 

c)  gaminio funkcionalumo, 

užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – 

tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių 

asmenų poreikius pagal 2 punktą;  

c)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 

neįgaliųjų poreikius; 

d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 131 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D punkto 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[....] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 132 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Da. Reikalavimai funkcinėms savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 
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 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 
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dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pakeitimas 133 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VI skirsnio A punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos:  

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Da punkte nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

a) užtikrinant teikiant paslaugas 

naudojamų gaminių prieinamumą pagal 

D punkte išdėstytas taisykles; 

a)  gaminius, paslaugų teikėjų 

naudojamus teikiant atitinkamas 

paslaugas pagal D punkte išdėstytas 

taisykles; 

b)  teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

b)  informaciją apie paslaugos veikimą 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones; 
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i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  

 

iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 

c punktą.  

c)  elektroninę informaciją, įskaitant 

susijusias svetaines ir internetines 

prietaikas, reikalingas paslaugai teikti; 

c)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

 

d)  įskaitant funkcijas, veiklą, 

strategijas ir procedūras bei paslaugos 

teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.  

d)  funkcijas, veiklą, strategijas ir 

procedūras bei paslaugos teikimo 

pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

neįgaliųjų poreikius. 

 da) mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko 

paslaugos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 134 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VI skirsnio B punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

B. Interneto svetainės, naudojamos banko 

paslaugoms teikti 

Išbraukta. 

Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo  
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plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, jos teikiamos: 

a) Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis;  

 

Or. en 

 

Pakeitimas 135 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VI skirsnio C punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

C. Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko 

paslaugos 

Išbraukta. 

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje 

kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, jos teikiamos:  

 

a) teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu;  

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui; 
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iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama 

pagal b punktą.  

 

b)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis;  

 

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VI skirsnio D punkto 1 dalies a–d punktai 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;  

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas;  

 

b)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

punktą; 

b)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis);  

c)  gaminio funkcionalumo, 

užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – 

tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių 

asmenų poreikius pagal 2 punktą;  

c)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 

neįgaliųjų poreikius; 

d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 
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prietaisais. prietaisais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D punkto 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[....] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 138 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Da. Reikalavimai funkcinėms savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 
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 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 
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paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 139 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VII skirsnio A punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos:  

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Ba punkte nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

a) užtikrinant teikiant paslaugas 

naudojamų gaminių prieinamumą pagal 

D punkte išdėstytas taisykles; 

a)  gaminius, paslaugų teikėjų 

naudojamus teikiant atitinkamas 

paslaugas pagal B punkte išdėstytas 

taisykles; 

b)  teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

b)  informaciją apie paslaugos veikimą 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones; 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  

 

iii)  elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 

c punktą.  

c)  elektroninę informaciją, įskaitant 

susijusias svetaines ir internetines 

prietaikas, reikalingas paslaugai teikti; 

c)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant  
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interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

d)  pateikiant prieinamą informaciją, 

siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 

pagalbinėmis paslaugomis; 

d)  pateikiant prieinamą informaciją, 

siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 

pagalbinėmis paslaugomis; 

e)  įskaitant funkcijas, veiklą, 

strategijas ir procedūras bei paslaugos 

teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 
poreikius.  

e)  funkcijas, veiklą, strategijas ir 

procedūras bei paslaugos teikimo 

pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

neįgaliųjų poreikius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 140 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VII skirsnio B punkto 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą:  

1. Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis Ba 

dalyje išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų ir apima: 

Or. en 

 

Pakeitimas 141 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VII skirsnio B punkto 1 dalies a–f punktai 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu;  

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;  

iv)  turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas; 

 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos 

pateikiamą informaciją (apie atidarymą, 

uždarymą, naudojimą, šalinimą); 

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 

reikalavimus:  

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų;  

i)  instrukcijų turinys turi būti 

pateikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudojant galima sugeneruoti 

alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 

gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 

keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir 

 

ii)  instrukcijose turi būti pateikiama 

alternatyvų netekstiniam turiniui;  

 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

punktą; 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis);  

e)  gaminio funkcionalumo, 

užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – 

tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių 

asmenų poreikius pagal 2 punktą;  

c)  gaminio funkcionalumo; 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

Or. en 
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Pakeitimas 142 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VII skirsnio B punkto 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 143 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VII skirsnio B a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ba. Reikalavimai funkcinėms savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 
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 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 
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kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 144 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VIII skirsnio A punkto 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos:  

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Aa punkte nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

a)  teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

a)  informaciją apie paslaugos veikimą 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones; 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui;  

 

iii) elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal 

b punktą.  

b)  elektroninę informaciją, įskaitant 

susijusias svetaines ir internetines 

prietaikas, reikalingas paslaugai teikti; 

b)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 145 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo VIII skirsnio A a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Aa. Reikalavimai funkcinėms savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 
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bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 

 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 
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Pakeitimas 146 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A dalies 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius 

ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami užtikrinant šių elementų 

prieinamumą: 

1. Siekiant, kad gaminius ateityje kuo 

plačiau naudotų neįgalieji, turintys su 

amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai 

projektuojami ir gaminami laikantis Aa 

punkte išdėstytų funkcinių savybių 

reikalavimų ir apima: 

Or. en 

 

Pakeitimas 147 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A dalies 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri: 

a)  informacijos apie gaminio 

naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio 

(etiketės, instrukcijų, įspėjimo); 

i)  turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

 

ii)  turi būti suprantama;  

iii)  turi būti pastebima;  

iv) turi būti pateikiama tinkamo 

dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas 

naudojimo sąlygas; 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 148 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A dalies 1 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

c)  gaminio naudojimo, montavimo ir 

eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo 

instrukcijų; 

i)  instrukcijų turinys turi būti 

pateikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudojant galima sugeneruoti 

alternatyvius pagalbinius formatus, kurie 

gali būti pateikiami įvairiai ir priimami 

keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir 

 

ii)  instrukcijose turi būti pateikiama 

alternatyvų netekstiniam turiniui; 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 149 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A dalies 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 

punktą; 

d)  gaminio naudotojo sąsajos 

(valdymas, kontrolė ir grįžtamoji 

informacija, įvestis ir išvestis); 

Or. en 

 

Pakeitimas 150 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A dalies 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių 

sutrikimų turinčių asmenų poreikius 

pagal 2 punktą; 

e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant 

funkcijas, kurių tikslas – tenkinti 

neįgaliųjų poreikius; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A dalies 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 152 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio A a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Aa dalis Reikalavimai funkcinėms 

savybėms 

 a) naudojimas neturint regėjimo 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant regėjimo 

nereikia; 

 b) naudojimas turint regos sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant asmenys 

galėtų kuo geriau pasinaudoti savo regos 

sutrikimais; 

 c) naudojimas neturint gebėjimo 

suvokti spalvas 

 kai IRT užtikrinami vizualiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, kurį taikant naudotojui 

nereikia gebėjimo suvokti spalvas; 

 d) naudojimas neturint klausos 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 
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veikimo režimas, kurį taikant klausos 

nereikia; 

 e) naudojimas turint klausos 

sutrikimų 

 kai IRT užtikrinami garsiniai veikimo 

režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis geresnes 

garsines savybes; 

 f) naudojimas neturint gebėjimo 

kalbėti 

 kai taikant IRT reikia naudotojų kalbinių 

duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas 

bent vienas veikimo režimas, kurį taikant 

nereikalinga jų kalbinė reakcija; 

 g) naudojimas esant ribotoms 

galimybėms atlikti rankų judesius ar 

ribotai jėgai 

 kai taikant IRT reikia atlikti rankinius 

veiksmus, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kuriuo 

naudotojams suteikiama galimybė 

naudotis IRT atliekant alternatyvius 

veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių 

ar jėgos; 

 h) naudojimas esant ribotai galimybei 

pasiekti 

 jei IRT gaminiai yra laisvai pastatomi 

arba įmontuojami, valdymo elementai 

turės būti pasiekiami visiems 

naudotojams; 

 i) pavojaus sukelti traukulius dėl 

jautrumo šviesai sumažinimas 

 kai IRT užtikrinamas vizualus veikimo 

režimas, turi būti užtikrinamas bent 

vienas veikimo režimas, kurį taikant 

sumažinama galimybė sukelti traukulius 

dėl jautrumo šviesai; 

 j) naudojimas turint ribotus 

pažinimo gebėjimus. 

 IRT būtų užtikrinamas bent vienas 

veikimo režimas, apimantis savybes, dėl 

kurių naudoti gaminį lengviau ir 

paprasčiau; 
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 k) privatumas 

 kai IRT apima savybes, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas, turi būti 

užtikrintas bent vienas veikimo režimas, 

kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, 

kai jie naudojasi IRT savybėmis, kuriomis 

suteikiamas prieinamumas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu apsaugomos inovacijos Sąjungoje. Šioje direktyvoje turėjo būti tik išvardyta, 

kas turi būti prieinama, o ne kaip tai reikėtų padaryti. Todėl prieinamumo reikalavimai turėjo 

būti nustatyti tik funkciniu lygmeniu. Vis dėlto į Komisijos pirminį pasiūlymą įtraukti tam tikri 

techniniai reikalavimai, kuriuos vėliau reikėjo pašalinti. Naujas funkcinių reikalavimų 

sąrašas yra perspektyvus ir atitinka naujame standarte (EN 301 549), kuris yra pirmasis 

prieinamų IRT Europos standartas, pateiktą sąrašą. Kiekvienas funkcinis reikalavimas turėtų 

būti pagrįstas suderintu standartu. 

 

Pakeitimas 153 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau naudotų funkcinių sutrikimų 

turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, 

jos teikiamos: 

1. Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo 

plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, 

paslaugos turi būti teikiamos taip, kad jos 

atitiktų Aa dalyje nustatytus funkcinių 

savybių reikalavimus, ir jos turi apimti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 154 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) užtikrinant, kad būtų prieinama 

fizinė aplinka, kurioje teikiama paslauga, 

įskaitant transporto infrastruktūrą, pagal C 

dalį, nedarant poveikio nacionaliniams ir 

a) fizinė aplinka, kurioje teikiama 

paslauga, įskaitant transporto 

infrastruktūrą, pagal C dalį, nedarant 

poveikio nacionaliniams ir Sąjungos teisės 
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Sąjungos teisės aktams dėl meninės, 

istorinės ar archeologinės reikšmės 

nacionalinių vertybių apsaugos; 

aktams dėl meninės, istorinės ar 

archeologinės reikšmės nacionalinių 

vertybių apsaugos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 155 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies b punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrinant, kad būtų prieinami 

įrenginiai, įskaitant transporto priemones, 

laivus ir įrangą, kurių reikia paslaugai 

teikti: 

b) įrenginiai, įskaitant transporto 

priemones, laivus ir įrangą, kurių reikia 

paslaugai teikti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 156 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies b punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) informacija turi būti pateikiama 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 157 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies b punkto iii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam vaizdiniam turiniui. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 158 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) užtikrinant teikiant paslaugas 

naudojamų gaminių prieinamumą pagal 

A dalyje išdėstytas taisykles; 

c) gaminius, naudojamus teikiant 

paslaugas pagal A dalyje išdėstytas 

taisykles; 

Or. en 

 

Pakeitimas 159 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies d punktas  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d)  teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

d)  informaciją apie paslaugos veikimą 

ir jos prieinamumo charakteristikas ir 

priemones; 

i)  informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

 

ii)  turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui; 

 

iii) elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama 

pagal e punktą. 

 

Or. en 
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Pakeitimas 160 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e)  Nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą 

elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 161 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) pateikiant prieinamą informaciją, 

siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su 

pagalbinėmis paslaugomis; 

f)  informaciją, siekiant sudaryti 

sąlygas papildomumui su pagalbinėmis 

paslaugomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 162 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo IX skirsnio B dalies 1 dalies g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g)  įskaitant funkcijas, veiklą, 

strategijas ir procedūras bei paslaugos 

teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

funkcinių sutrikimų turinčių asmenų 

g) funkcijas, veiklą, strategijas ir 

procedūras bei paslaugos teikimo 

pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į 

neįgaliųjų poreikius. 
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poreikius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 163 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo X skirsnis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...]  Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyme nepasirinkta, ar įtraukti fizinę aplinką, ar ne. Siūloma panaikinti tai 

leidžiančią nuostatą. Jeigu norės, valstybės narės vis dar galės šią direktyvą taikyti fizinei 

aplinkai. Į 28 straipsnį įtraukta nauja dalis, pagal kurią reikalaujama, kad Komisija per 

dvejus metus praneštų apie galimybę ją įtraukti. 

 

 



 

PE597.391v01-00 110/112 PR\1113653LT.docx 

LT 

AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Įžanginės pastabos 

Europos prieinamumo aktu (toliau – Aktas) siekiama pagerinti prieinamų gaminių ir paslaugų 

vidaus rinkos veikimą panaikinant skirtingais teisės aktais sukurtas kliūtis ir užkertant kelią 

naujų kliūčių kūrimui, susijusiam su valstybių narių įsipareigojimais pagal Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvenciją (toliau – Konvencija). Dažnai Sąjungos teisės aktais a posteriori 

siekiama pašalinti per daugelį metų valstybių narių sukurtas kliūtis. Šie teisės aktai – 

prevencinių veiksmų pavyzdys.  

  

Komisijos pasiūlymas – geras darbo pagrindas, tačiau reikia priimti keletą pakeitimų, siekiant 

užtikrinti, kad šiuo Aktu būtų pasiekti jo tikslai: užtikrinti tinkamą neįgaliųjų poreikių 

pusiausvyrą, sukurti galimybes naujiems gaminiams ir paslaugoms ir kartu mažinti 

neproporcingas įmonių sąnaudas. Pranešėjui žinoma, kad apie šį Aktą jau pranešta 2010 m. 

Komisijos strategijoje dėl negalios, ir jis mano, kad atėjo metas jį įgyvendinti.  

Tarptautinio konteksto atitiktis 

Pranešėjas stengėsi priderinti šį aktą prie tarptautinio konteksto. Pvz., Komisijos pasiūlymu 

siekiama išplėsti šios direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti „funkcinių sutrikimų turinčius 

asmenis“. Atsižvelgdamas į tai, kad Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje minima tik 

pirma kategorija ir kad Akto tikslas – apriboti naujų dėl Konvencijos kylančių kliūčių kūrimą, 

pranešėjas nepriėmė šio Komisijos pasiūlymo. Funkcinių sutrikimų turinčių asmenų apibrėžtis 

priklauso išimtinei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto atsakomybei, todėl ji nebuvo 

keičiama. Tačiau ši apibrėžtis ribotai vartojama tik naujoje konstatuojamojoje dalyje. 

  

Šioje konstatuojamojoje dalyje išaiškinama, kad Aktas turės teigiamos įtakos funkcinių 

sutrikimų turintiems asmenims, pvz., vyresnio amžiaus žmonėms arba nėščioms moterims. Iš 

tiesų įrodyta, kad geresniu gaminių ir paslaugų prieinamumu pagerinamas ne tik neįgaliųjų, bet 

ir kitų žmonių gyvenimas.  

Į sektorių orientuotas požiūris (kai įmanoma) 

Pranešėjas supranta, kad tam tikriems gaminiams ir paslaugoms reikia taikyti horizontalųjį 

požiūrį, tačiau jis mano, kad į sektorių orientuotas požiūris yra geresnis pasirinkimas, kai jis 

įmanomas. Dėl to pranešėjas atsižvelgia į pasiūlymo dėl Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos pranešėjų ketinimą į jos taikymo sritį įtraukti tam tikrus prieinamumo 

reikalavimus. Pranešėjas nusprendė į pranešimo projektą įtraukti šios direktyvos taikymo sričiai 

priskirtas paslaugas ir įrangą. Vis dėlto jis išanalizuos Kultūros komitete vykstančių derybų 

pažangą ir jas pašalins, jeigu, jo manymu, jos tinkamai įtrauktos į Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvą.  

 

Panašiai, telefonijos paslaugos ir įranga taip pat reglamentuojamos neseniai pasiūlyta Direktyva 

dėl Europos elektroninių ryšių kodekso. Pranešėjas nusprendė į pranešimo projektą įtraukti šios 

direktyvos taikymo sričiai priskirtas paslaugas ir įrangą ir nesuderinti jų apibrėžties. Jeigu šiuos 

gaminius ir paslaugas galima tinkamai įtraukti į Direktyvą dėl Europos elektroninių ryšių 

kodekso, pranešėjas taip pat pasiūlys į ją perkelti šias nuostatas. 

Nuosekli Europos teisinė sistema 
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Komisijos pasiūlyme pasiūlyta Aktą naudoti kaip prieinamumo reikalavimų apsaugos sistemą, 

pagal kurią Aktas būtų taikomas kartu su dabartiniais teisės aktais, siekiant užtikrinti, kad visoje 

Europoje būtų pasiektas vienodas gaminių ir paslaugų atrankos reikalavimų lygis. Pranešėjas 

mano, kad šis požiūris yra pagrįstas, kai dabartiniais teisės aktais nesuteikiama jokios išsamios 

informacijos apie tai, kaip reikėtų pasiekti prieinamumą, tačiau nepritaria šiam požiūriui, kai 

kalbama apie sektorius, kuriuose šiuo metu įgyvendinti nauji Europos reikalavimai arba kurie 

jau reglamentuojami prieinamumo atžvilgiu, pvz., transporto sektorių. Jų taisyklių keitimas 

laikotarpio viduryje nėra geresnio reglamentavimo pavyzdys ir gali būti labai žalingas. 

  

Dėl to pranešėjas užtikrino, kad tais atvejais, kai veiklos vykdytojams jau taikomi Europos 

sąjungos teisės aktai dėl prieinamumo, šie teisės aktai netaps papildomu lygmeniu. Pranešėjas 

taip pat pašalino besidubliuojančius reikalavimus ekonominės veiklos vykdytojams ir galimus 

reikalavimų neatitikimus. Taip pat svarbu išaiškinti, kad šia direktyva nebus keičiamas 

galiojančių teisės aktų privalomas ar savanoriškas pobūdis. Ja tik siekiama išaiškinti 

prieinamumo reikalavimus, kai į teisės aktus įtraukti prieinamumo reikalavimai. 

Prie prieinamumo pritaikyta naujoji teisės aktų sistema 

Pranešėjas pritaria Komisijos sprendimui šioje direktyvoje naudoti naująją teisės aktų sistemą1. 

Vis dėlto šią sistemą reikia šiek tiek pritaikyti, kad ji atitiktų Aktą. Pavyzdžiui, paprastai 

gaminių grąžinimo prašo rinkos priežiūros institucijos, tik kai gaminys nesaugus vartotojams 

ar žalingas aplinkai. Neprieinamas gaminys tarp jų nepatenka. Jeigu gamintojas pažeis 

direktyvą, kiti taisomieji veiksmai ir nuobaudos vis dar bus taikomos, pvz., kraštutiniu atveju – 

gaminio grąžinimas, jeigu, pvz., gamintojas, nepaisydamas institucijos prašymų, toliau teiktų 

rinkai neprieinamą gaminį, nepatenkantį į šios direktyvos taikymo sritį. Be to, neprieinamas 

gaminys nekelia tokio pavojaus. Komisijos pasiūlymas pakeistas, kad būtų atsižvelgta į šią 

padėtį. 

 

Principas „visų pirma galvokime apie mažuosius“  

Labai mažos įmonės negalėtų įgyvendinti su šia direktyva susijusių įsipareigojimų. Remiantis 

Komisijos pasiūlymu, būtų reikalaujama, kad nepriklausomas smulkusis mažmenininkas arba 

knygų pardavėjas, nusprendę sukurti svetainę, kurioje parduotų savo gaminius, padarytų ją 

visapusiškai prieinamą neįgaliesiems. Pranešėjas nemano, kad tai proporcinga. 12 ir 22 

straipsnių nukrypti leidžiančios nuostatos naudojimas, taip pat nebūtų išeitis šiam smulkiajam 

pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kad tam, institucijos prašymu, reikėtų išanalizuoti „apskaičiuotas 

išlaidas ir naudą ekonominės veiklos vykdytojams palyginus su numatoma nauda 

neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę“. 

 

Turėtume apriboti naštą, kurią dėl šios direktyvos patirs mažosios ir vidutinės įmonės. Vis dėlto 

svarbu jas įtraukti į taikymo sritį. Dėl to siūloma joms taikyti supaprastintą tvarką. Taigi 

pranešėjas siūlo panaikinti MVĮ taikomą prievolę pranešti valdžios institucijoms, kai jos nori 

pasinaudoti 12 ir 22 straipsniais. 

 

                                                 
1
 Naująją teisės aktų sistemą sudaro du reglamentai (Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) 

Nr. 765/2008) ir vienas sprendimas (Sprendimas Nr. 768/2008). Tai – priemonių, kuriomis siekiama pagerinti 

rinkos priežiūrą ir atitikties vertinimų kokybę, rinkinys. Šia sistema taip pat išaiškinamas CE ženklo naudojamas 

ir sukuriamas priemonių, skirtų naudoti gaminių teisės aktuose, rinkinys. Pagrindinis Komisijos tikslas – 

gaminių derinamuosius teisės aktus suderinti su Sprendimo Nr. 768/2008/EB orientacinėmis nuostatomis. Tai 

taip pat padaryta atsižvelgiant į šią direktyvą.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=lt
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Baigiamosios pastabos 

Pranešėjas visapusiškai remia Komisijos tikslą neįgaliesiems užtikrinti didesnį prieinamumą. 

Šio pasiūlymo svarbiausia dalis – bendroji rinka. Panaikinus kliūtis ir užkirtus kelią būsimoms 

kliūtims, bendroji rinka taps dar stipresnė ir naudingesnė Europos piliečiams ir įmonėms. 

Geresnio reglamentavimo principas turėtų būti varomoji jėga, kuria būtų užtikrinami šiam 

tikslui tinkami Europos sąjungos teisės aktai.  

 

Inovacijos be abejonės svarbios siekiant pasiūlymo tikslo, todėl pranešėjas siūlo inovacijų 

įmonėms suteikti pakankamai galimybių. Kadangi anksčiau tai pasiteisino, jis siūlo 

prieinamumo reikalavimus pagrįsti funkcionalumu, o ne techninėmis specifikacijomis.  

 

 


