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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo 

un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības 

prasībām 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2015)0615), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0387/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 25. maija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Kultūras un 

izglītības komitejas, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un 

Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0000/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1 OV C 303, 19.8.2016., 103. lpp 
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Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Atšķirības tiesību aktos un 

administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis 

pieņēmušas attiecībā uz produktu un 

pakalpojumu pieejamību personām ar 

funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 

personām ar invaliditāti, rada šķēršļus šādu 

produktu un pakalpojumu brīvai apritei un 

kropļo efektīvu konkurenci iekšējā tirgū. 

Šādi šķēršļi īpaši skar uzņēmējus, jo īpaši 

mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). 

(3) Atšķirības tiesību aktos un 

administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis 

pieņēmušas attiecībā uz dažu produktu un 

pakalpojumu pieejamību personām ar 

funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 

personām ar invaliditāti, rada šķēršļus to 

brīvai apritei un kropļo efektīvu 

konkurenci iekšējā tirgū. Attiecībā uz 

citiem produktiem atšķirības, visticamāk, 

palielināsies sakarā ar Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām (“Konvencija”) 

stāšanos spēkā. Šādi šķēršļi īpaši skar 

uzņēmējus, jo īpaši mazos un vidējos 

uzņēmumus (MVU). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Labāka produktu un pakalpojumu 

pieejamība uzlabos dzīves kvalitāti ne tikai 

cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī personām 

ar citiem pastāvīgiem vai pagaidu 

funkcionāliem ierobežojumiem, 

piemēram, vecākiem cilvēkiem, 

grūtniecēm un personām, kuras ceļo ar 

bagāžu. Tomēr nolūkā pielāgot šo 

direktīvu Konvencijai un nodrošināt 

uzņēmējiem juridisko noteiktību ir svarīgi 

šīs direktīvas darbības jomu attiecināt 

tikai uz personām ar invaliditāti un 

nepaplašināt darbības jomu, ietverot tajā 

arī personas ar pagaidu vai pastāvīgiem 
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funkcionāliem ierobežojumiem vispār. 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Produktiem un pakalpojumiem, uz 

ko attiecas šīs direktīvas darbības joma, 

vajadzētu būt tikai tādiem, kas ir paredzēti 

patērētājiem. Piemēram, vispārējas 

lietošanas datortehnikai būtu jāietver tādi 

produkti kā galddatori, integrētie 

galddatori, klēpjdatori (tostarp 

planšetdatori, ievadvirsmas datori un 

mobilie vienkāršotie klientdatori), galda 

vienkāršotie klientdatori, darbstacijas un 

mobilās darbstacijas. Tāpat arī banku 

pakalpojumiem, uz ko attiecas šīs 

direktīvas darbības joma, vajadzētu būt 

tikai tādiem, kas ir paredzēti patērētājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šo direktīvu nav paredzēts attiecināt uz produktiem, kas paredzēti profesionālai lietošanai, 

vai uz pakalpojumiem starp uzņēmumiem. Komisijas priekšlikumā tas nebija skaidri noteikts. 
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Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Katram produktam un 

pakalpojumam, lai tas būtu pieejams 

personām ar invaliditāti un vecākiem 

cilvēkiem, jāatbilst 3. pantā noteiktajām un 

I pielikumā uzskaitītajām pieejamības 

prasībām. Pienākums nodrošināt e-

komercijas pieejamību attiecas arī uz 

pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā 

ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–

e) apakšpunktu. 

(17) Katram produktam un 

pakalpojumam, uz ko attiecas šīs 

direktīvas darbības joma, lai tas būtu 

pieejams personām ar invaliditāti, jāatbilst 

3. pantā noteiktajām un I pielikumā 

uzskaitītajām pieejamības prasībām. 

Pienākums nodrošināt tiešsaistes 

tirdzniecības vietu pieejamību būtu 

jāattiecina arī uz pakalpojumu tirdzniecību 

tiešsaistē saskaņā ar 1. panta 2. punkta a)–

e) apakšpunktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātā direktīva palīdzēs dalībvalstīm ievērot saistības attiecībā uz pieejamību saskaņā ar 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Konvencija 

attiecas tikai uz “personām ar invaliditāti”. Tāpēc tiek ierosināts saskaņot direktīvu ar 

Konvenciju un ierobežot tās darbības jomu, attiecinot to tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tas 

ir arī saskaņā ar nesen pieņemto direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu un 

mobilo lietotņu pieejamību. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Lai nodrošinātu to pakalpojumu 

pieejamību, kas ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, arī produktiem, kurus 

izmanto, sniedzot attiecīgo pakalpojumu, 

vajadzētu atbilst šajā direktīvā 

noteiktajām pieejamības prasībām 

saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu un 

tajā ietvertajiem pārejas pasākumiem. 

Or. en 
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Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā nav skaidri noteikts, vai, piemēram, pienākums darīt pieejamus visus 

jaunos bankomātus saskaņā ar šo direktīvu neattiecas tikai uz to ražotājiem. Arī bankām ir 

pienākums darīt to bankomātus pieejamus no šīs direktīvas spēkā stāšanās brīža. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Komisijas priekšlikumā Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai34 

ietvertas pieejamības prasības noteiktam 

valsts sektora struktūru tīmekļa vietņu 

kopumam. Turklāt tajā ierosināts izveidot 

pamatu metodoloģijai, kas būtu paredzēta, 

lai pārraudzītu un ziņotu par attiecīgo 

tīmekļa vietņu atbilstību minētajā direktīvā 

izklāstītajām prasībām. Gan pieejamības 

prasības, gan arī pārraudzības un ziņošanas 

metodoloģija, kas iekļautas minētajā 

direktīvā, ir jāpiemēro valsts sektora 

struktūru tīmekļa vietnēm. Nolūkā jo īpaši 

nodrošināt to, ka attiecīgās iestādes īsteno 

vienādas pieejamības prasības neatkarīgi 

no reglamentēto tīmekļa vietņu veida, šajā 

direktīvā noteiktās pieejamības prasības 

būtu jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas 

priekšlikumā direktīvai par publiskā 

sektora struktūru tīmekļa vietņu 
pieejamību. Valsts sektora tīmekļa vietņu 

e-komercijas darbības, uz kurām neattiecas 

minētā direktīva, ietilpst šī priekšlikuma 

darbības jomā, lai nodrošinātu, ka produktu 

un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē 

neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai 

publiska tirdzniecība, ir pieejama personām 

ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. 

(21) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā (ES) 2016/210234 ietvertas 

pieejamības prasības visām valsts sektora 

struktūru tīmekļa vietnēm. Turklāt tajā 

noteikts pamats metodoloģijai, kas būtu 

paredzēta, lai pārraudzītu un ziņotu par 

attiecīgo tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu 

atbilstību minētajā direktīvā izklāstītajām 

prasībām. Gan pieejamības prasības, gan 

arī pārraudzības un ziņošanas 

metodoloģija, kas iekļautas minētajā 

direktīvā, ir jāpiemēro valsts sektora 

struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām 

lietotnēm. Nolūkā jo īpaši nodrošināt to, ka 

attiecīgās iestādes īsteno vienādas 

pieejamības prasības neatkarīgi no 

reglamentēto tīmekļa vietņu un mobilo 

lietotņu veida, šajā direktīvā noteiktās 

pieejamības prasības būtu jāsaskaņo ar 

prasībām, kas noteiktas Direktīvā 

(ES) 2016/2102. Valsts sektora tīmekļa 

vietņu un mobilo lietotņu e-komercijas 

darbības, uz kurām neattiecas Direktīva 

(ES) 2016/2102, ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, lai nodrošinātu, ka produktu 

un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē 

neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai 

publiska tirdzniecība, ir pieejama personām 

ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. 

__________________ __________________ 

34 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai par publiskā sektora 

struktūru tīmekļa vietņu pieejamību, 

COM(2012) 721. 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 26. oktobra Direktīva 

(ES) 2016/2102 par publiskā sektora 

struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 
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piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016, 

1. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Šis ir tehnisks grozījums, kas atspoguļo galīgo vienošanos attiecībā uz Eiropas Parlamenta 

un Padomes pieņemto Direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo 

lietotņu piekļūstamību. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Uz dažiem šajā direktīvā noteikto 

pieejamības prasību elementiem, jo īpaši 

tiem, kas izklāstīti I pielikumā attiecībā uz 

informācijas sniegšanu, jau attiecas spēkā 

esošie Savienības tiesību akti transporta 

jomā. Šie tiesību akti ietver Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1371/20071a un (ES) Nr. 1300/20141b 

un Komisijas Regulu (ES) Nr. 454/20111c 

attiecībā uz dzelzceļa transportu; Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 181/20111d attiecībā uz autobusu 

pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 1177/20101e 

attiecībā uz jūras pārvadājumiem. Lai 

nodrošinātu regulējuma saskaņotību un 

paredzamību uzņēmējiem, uz kuriem 

attiecas minētie tiesību akti, attiecīgās šīs 

direktīvas prasības būtu jāuzskata par 

izpildītām, ja ir izpildītas iepriekš minēto 

tiesību aktu attiecīgās daļas. Tomēr, ja 

nav iekļautas pieejamības prasības, 

piemēram, prasība darīt pieejamas 

aviosabiedrību tīmekļa vietnes, būtu 

jāpiemēro šīs direktīvas noteikumi. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 
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Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru 

tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 

3.12.2007., 14. lpp.). 

 1b Komisijas 2014. gada 18. novembra 

Regula (ES) Nr. 1300/2014 par 

savstarpējas izmantojamības tehniskajām 

specifikācijām attiecībā uz Savienības 

dzelzceļa sistēmas pieejamību personām 

ar invaliditāti un personām ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām (OV 

L 356, 12.12.2014., 110. lpp.). 

 1c Komisijas 2011. gada 5. maija Regula 

(ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas 

izmantojamības tehnisko specifikāciju 

attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas 

pasažieru pārvadājumu telemātikas 

lietojumprogrammu apakšsistēmu (OV L 

123, 12.5.2011., 11. lpp.). 

 1d Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru 

tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) 

Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 

1. lpp). 

 1e Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 24. novembra Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, 

ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, 

un ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 2006/2004 (OV L 334, 17.12.2010., 

1. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Nav lietderīgi šīs direktīvas pieejamības prasības attiecināt uz to, uz ko jau attiecas citi 

tiesību akti. Tas tikai radītu juridisko nenoteiktību un nav saskaņā ar labāka regulējuma 

principu. Tomēr, ja kāds jautājums, piemēram, lidsabiedrību tīmekļa vietnes, nav 

reglamentēts citā Savienības tiesību aktā, ir piemērojama šī direktīva. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

22.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22b) Nosakot šīs direktīvas darbības 

jomu attiecībā uz gaisa, autobusu, 

dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru 

pārvadājumiem, būtu jāņem vērā spēkā 

esošie nozaru tiesību akti, kas saistīti ar 

pasažieru tiesībām. Ja šī direktīva 

neattiecas uz atsevišķiem transporta 

pakalpojumu veidiem, dalībvalstīm 

vajadzētu mudināt pakalpojumu 

sniedzējus piemērot attiecīgās pieejamības 

prasības, kas paredzētas šajā direktīvā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Dažkārt vienādas pieejamības 

prasības būvētai videi veicinātu ar to 

saistītu pakalpojumu brīvu apriti un 

personu ar invaliditāti brīvu 

pārvietošanos. Tādēļ šī direktīva 

dalībvalstīm dod iespēju būvēto vidi, ko 

izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut 

šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot 

atbilstību X pielikumā noteiktajām 

pieejamības prasībām. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā nav piedāvāta izvēles iespēja — iekļaut būvēto vidi vai ne. Tiek 

ierosināts izņemt šo atļaujošo noteikumu. Dalībvalstis joprojām varēs piemērot šo direktīvu 

būvētai videi, jā tās to vēlēsies. Direktīvas 28. pantā tiek iekļauts jauns punkts, ar kuru 

Komisijai prasa divu gadu laikā ziņot par iespējamu iekļaušanu. 
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Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Ir jāparedz, ka attiecībā uz 

Savienības leģislatīvajiem aktiem, ar 

kuriem nosaka pienākumu nodrošināt 

pieejamību, bet nenosaka pieejamības 

prasības vai specifikācijas, pieejamību 

definē, atsaucoties uz šajā direktīvā 

noteiktajām pieejamības prasībām. Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/23/ES35, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/24/ES36 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/25/ES37 ir paredzēta 

prasība, ka tādu koncesiju, būvdarbu vai 

pakalpojumu tehniskajās specifikācijās un 

tehniskajās vai funkcionālajās prasībās, kas 

ietilpst šo direktīvu darbības jomā, ņem 

vērā pieejamības kritērijus attiecībā uz 

personām ar invaliditāti vai attiecībā uz 

"plašam lietotāju lokam paredzēto 

pakalpojumu un produktu izstrādes" 

principa lietotājiem. 

(24) Ir jāparedz, ka attiecībā uz 

Savienības leģislatīvajiem aktiem, ar 

kuriem nosaka pienākumu nodrošināt 

pieejamību, bet nenosaka pieejamības 

prasības vai specifikācijas, pieejamību 

definē, atsaucoties uz šajā direktīvā 

noteiktajām pieejamības prasībām. Minētie 

akti ietver Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/23/ES35, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/24/ES36 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/25/ES37 ir paredzēta 

prasība, ka tādu koncesiju, būvdarbu vai 

pakalpojumu tehniskajās specifikācijās un 

tehniskajās vai funkcionālajās prasībās, kas 

ietilpst šo direktīvu darbības jomā, ņem 

vērā pieejamības kritērijus attiecībā uz 

personām ar invaliditāti vai attiecībā uz 

"plašam lietotāju lokam paredzēto 

pakalpojumu un produktu izstrādes" 

principa lietotājiem. Šai direktīvai tomēr 

nevajadzētu mainīt minētajos citos 

Savienības tiesību aktos paredzēto 

obligāto vai brīvprātīgo noteikumu 

raksturu. Tādējādi šai direktīvai būtu 

jānodrošina, ka, piemērojot pieejamības 

prasības saskaņā ar minēto citu tiesību 

aktu noteikumiem, šīs prasības visā 

Savienībā ir vienādas. 

__________________ __________________ 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 

26. februāris) par koncesijas līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 

28.3.2014., 1. lpp.). 

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 

26. februāris) par koncesijas līgumu 

slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 

28.3.2014., 1. lpp.). 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/24/ES par publisko 

iepirkumu un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/24/ES par publisko 

iepirkumu un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 
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28.3.2014., 65. lpp.). 28.3.2014., 65. lpp.). 

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko 

īsteno subjekti, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 

pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko 

īsteno subjekti, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 

pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 243. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi paskaidrot, ka šī direktīva nemainīs to citu Savienības tiesību aktu obligāto vai 

brīvprātīgo raksturu, uz kuriem tā atsaucas. Tās mērķis ir tikai precizēt, kādas ir pieejamības 

prasības, ja citos Savienības tiesību aktos ir paredzēts, ka jāņem vērā pieejamība. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24a) Pienākums nodrošināt transporta 

infrastruktūras pieejamību Eiropas 

transporta tīklā ir noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

Nr. 1315/20131a. Pieejamības prasības, 

kas paredzētas šajā direktīvā, būtu 

jāattiecina arī uz dažiem transporta 

infrastruktūras elementiem, ko 

reglamentē minētā regula, ciktāl tās 

attiecas uz produktiem un 

pakalpojumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas 

darbības jomā, un infrastruktūra un 

būvētā vide, kas saistīta ar šiem 

pakalpojumiem, ir paredzēta pasažieru 

lietošanai. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1315/2013 par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 

attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.). 
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Or. en 

Pamatojums 

Saistībā ar TEN-T ir svarīgi to pielāgot pasažieru vajadzībām un ļoti skaidri noteikt, kuras 

daļas ir piemērojamas un kuras ne, vienlaikus izvairoties no tiesību aktu noteikumu 

dublēšanās. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Pieejamība būtu jāpanāk, likvidējot 

un novēršot šķēršļus, vēlams, izmantojot 

universālo dizainu vai “plašam lietotāju 

lokam paredzēto pakalpojumu un produktu 

izstrādes” principu. Pieejamībai 

nevajadzētu izslēgt atbilstošu pasākumu 

veikšanu, ja to pieprasa valsts vai 

Savienības tiesību akti. 

(25) Pieejamība būtu jāpanāk, likvidējot 

un novēršot šķēršļus, vēlams, izmantojot 

universālo dizainu vai “plašam lietotāju 

lokam paredzēto pakalpojumu un produktu 

izstrādes” principu. Saskaņā ar 

Konvenciju šī pieeja nozīmē “tādu 

produktu, vides, programmu un 

pakalpojumu dizainu, kurus, cik vien 

iespējams, visi cilvēki var izmantot bez 

pielāgošanas vai īpaša dizaina 

nepieciešamības”. Saskaņā ar Konvenciju 

„universālajam dizainam” būtu jāietver 

arī personu ar invaliditāti grupām 

paredzētas atbalsta ierīces, ja tās ir 

nepieciešamas. Pieejamībai nevajadzētu 

izslēgt atbilstošu pasākumu veikšanu, ja tie 

jāveic saskaņā ar valsts vai Savienības 

tiesību aktiem. 

Or. en 

Pamatojums 

„Universālā dizaina” definīciju labāk iekļaut šeit nekā 2. pantā, ņemot vērā to, ka šis termins 

nekur citur šajā direktīvā nav lietots. Definīcijas būtu jāizmanto tikai ar mērķi definēt 

terminus, ko izmanto tiesību akta pilnvarojošos noteikumos. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) Tāpēc, ka uz kādu produktu vai 

pakalpojumu attiecas šīs direktīvas 

darbības joma, attiecīgais produkts vai 

pakalpojums nav jāiekļauj Padomes 

Direktīvas 93/42/EEK1a darbības jomā. 

 __________________ 

 1a Padomes 1993. gada 14. jūnija 

Direktīva 93/42/EEK par medicīnas 

ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar Medicīnas ierīču direktīvu, kurā nesen izdarīti grozījumi, izstrādājums, kas 

paredzēts, lai kompensētu invaliditāti, ir medicīniska ierīce. Minētā iemesla dēļ ir jāprecizē, 

ka Eiropas pieejamības akts neietekmē Medicīnas ierīču direktīvas darbības jomu. Tādējādi 

tas, ka produkts vai pakalpojums ietilpst šā tiesību akta darbības jomā, nenozīmē, ka šāds 

produkts vai pakalpojums ietilpst arī Medicīnas ierīču direktīvas darbības jomā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Šīs direktīvas pamatā vajadzētu būt 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmumam Nr. 768/2008/EK38, jo tas 

attiecas uz produktiem, kam jau piemēro 

citus Savienības tiesību aktus, tādējādi 

nodrošinot Savienības tiesību aktu 

konsekvenci. 

(27) Šīs direktīvas pamatā vajadzētu būt 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmumam Nr. 768/2008/EK38, jo tas 

attiecas uz produktiem, kam jau piemēro 

citus Savienības tiesību aktus, tādējādi 

nodrošinot Savienības tiesību aktu 

konsekvenci. Tomēr minētā lēmuma 

noteikumiem drošības jomā, piemēram, 

attiecībā uz atsaukšanu, nevajadzētu 

veidot daļu no šīs direktīvas, jo 

nepieejams produkts nav bīstams 

produkts. 

__________________ __________________ 

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 9. jūlija Lēmums 

Nr. 768/2008/EK par produktu 

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 9. jūlija Lēmums 

Nr. 768/2008/EK par produktu 
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tirdzniecības vienotu sistēmu (OV L 218, 

13.8.2008., 82. lpp.). 

tirdzniecības vienotu sistēmu (OV L 218, 

13.8.2008., 82. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Visiem uzņēmējiem, kas veido 

piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu 

jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami 

tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā 

izklāstītajām pieejamības prasībām. 

Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu 

sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai 

piegādes un izplatīšanas procesā. 

(28) Visiem uzņēmējiem, uz ko attiecas 

šīs direktīvas darbības joma un kas veido 

piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu 

jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami 

tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā 

izklāstītajām pieejamības prasībām. 

Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu 

sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai 

piegādes un izplatīšanas procesā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Lai nodrošinātu augstu pieejamības 

līmeni un garantētu taisnīgu konkurenci 

Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild 

par produktu un pakalpojumu atbilstību, 

ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus 

piegādes ķēdē. 

(29) Lai nodrošinātu labāku pieejamību 

un garantētu taisnīgu konkurenci 

Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild 

par produktu un pakalpojumu atbilstību, 

ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus 

piegādes ķēdē. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas sākotnējais priekšlikums bija neskaidri formulēts. Jaunais formulējums precīzi 

atbilst direktīvas mērķim. 
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Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Direktīvā būtu jāievēro princips 

"vispirms domāt par mazajiem 

uzņēmumiem" un jāņem vērā 

administratīvais slogs, ar ko saskaras 

MVU. Tā vietā, lai paredzētu vispārējus 

izņēmumus un atkāpes, direktīvā būtu 

jāparedz uzņēmējiem atviegloti noteikumi 

attiecībā uz atbilstības novērtēšanu un 

drošības klauzulas. Līdz ar to, izstrādājot 

noteikumus vispiemērotāko atbilstības 

novērtēšanas procedūru izvēlei un 

īstenošanai, būtu jāņem vērā MVU 

stāvoklis, un pienākumi novērtēt 

pieejamības prasību atbilstību būtu 

jānosaka tādā apmērā, kādā tie nerada 

nesamērīgu slogu MVU. Turklāt tirgus 

uzraudzības iestādēm būtu jārīkojas 

samērīgā veidā atbilstīgi uzņēmumu 

lielumam un tam, vai tie ražo nelielu sēriju 

vai individuālus produktus, neradot 

nevajadzīgus šķēršļu MVU un nepakļaujot 

apdraudējumam sabiedrības interešu 

aizsardzību. 

(37) Direktīvā būtu jāievēro princips 

"vispirms domāt par mazajiem 

uzņēmumiem" un jāņem vērā 

administratīvais slogs, ar ko saskaras 

MVU. Direktīvā būtu jāparedz uzņēmējiem 

atviegloti noteikumi attiecībā uz atbilstības 

novērtēšanu un drošības klauzulas. Līdz ar 

to, izstrādājot noteikumus vispiemērotāko 

atbilstības novērtēšanas procedūru izvēlei 

un īstenošanai, būtu jāņem vērā MVU 

stāvoklis, un pienākumi novērtēt 

pieejamības prasību atbilstību būtu 

jānosaka tādā apmērā, kādā tie nerada 

nesamērīgu slogu MVU. Turklāt tirgus 

uzraudzības iestādēm būtu jārīkojas 

samērīgā veidā atbilstīgi uzņēmumu 

lielumam un tam, vai tie ražo nelielu sēriju 

vai individuālus produktus, neradot 

nevajadzīgus šķēršļu MVU un nepakļaujot 

apdraudējumam sabiedrības interešu 

aizsardzību. Turklāt nevajadzētu prasīt, lai 

mikrouzņēmumi, ņemot vērā to lielumu, 

resursus un iezīmes, nodrošinātu 

atbilstību pieejamības prasībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai samazinātu regulatīvo slogu ļoti maziem uzņēmumiem un saskaņā ar Komisijas lēmumu 

izslēgt mikrouzņēmumus no visiem tiesību aktiem, par kuriem nav pierādīts, ka to iekļaušana 

ir nepieciešama un samērīga, tiek ierosināts izslēgt mikrouzņēmumus no šā tiesību akta 

darbības jomas. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

39.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (39a) Regulā (ES) Nr. 1025/2012 ir 

paredzēta procedūra formālu iebildumu 

izteikšanai pret saskaņotajiem 

standartiem, ja minētie standarti neatbilst 

šīs direktīvas prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

40. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Saskaņoto standartu neesamības 

gadījumā un, ja tie nepieciešami tirgus 

saskaņošanas nolūkos, Komisijai vajadzētu 

būt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, ar 

kuriem izveido kopējās tehniskās 

specifikācijas pieejamības prasībām, kas 

noteiktas šajā direktīvā. 

(40) Saskaņoto standartu neesamības 

gadījumā un, ja tie nepieciešami tirgus 

saskaņošanas nolūkos, Komisijai vajadzētu 

būt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, ar 

kuriem izveido tehniskās specifikācijas 

pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā 

direktīvā. Tomēr Komisijas pilnvaras 

pieņemt tehniskās specifikācijas, kas 

ietver pieņēmumu par atbilstību šai 

direktīvai, būtu stingri jāierobežo, ņemot 

vērā, ka minēto pilnvaru īstenošana nebūs 

saskaņā ar standartizācijas 

pamatprincipiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi pilnvarot Komisiju pieņemt tehniskās specifikācijas, ja uzņēmumi pēc noteikta laika 

perioda nespēj pieņemt standartu, taču šīs pilnvaras būtu stingri jāierobežo, ņemot vērā to, ka 

Komisijai nav pienākuma ievērot Pasaules tirdzniecības organizācijas atzītos principus 

standartizācijas jomā, proti, saskaņotību, pārredzamību, atklātību, konsensu, brīvprātīgu 

piemērošanu, neatkarību no īpašām interesēm un efektivitāti (“pamatprincipi”). 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

51.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (51a) Lai nodrošinātu proporcionalitātes 

principa pareizu piemērošanu saistībām, 

kas skar uzņēmēju identifikāciju, 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 

attiecībā uz tā laikposma noteikšanu, kurā 

uzņēmējiem ir jāspēj identificēt ikviens 

uzņēmums, kas ir piegādājis tiem 

produktu vai kam tie ir piegādājuši 

produktu, un attiecībā uz pamatnostādņu 

pieņemšanu. Šis laikposms būtu jānosaka 

proporcionāli produkta aprites ciklam. Ir 

īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 

lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 

saskaņā ar principiem, kas noteikti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 

par labāku likumdošanas procesu1a. Jo 

īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 

nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 

Parlaments un Padome visus dokumentus 

saņem vienlaikus ar dalībvalstu 

ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 

ir sistemātiska piekļuve Komisijas 

ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 

deleģēto aktu sagatavošana. 

 __________________ 

 1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 

Or. en 

Pamatojums 

Lēmuma 768/2008 I pielikuma R7. pantā ir noteikts, ka attiecīgais laikposms būtu jāprecizē 

proporcionāli produkta aprites ciklam. Komisijas priekšlikums to neparedz un ierosina 

10 gadu termiņu attiecībā uz visiem produktiem. Tas neatbilst minētā lēmuma noteikumiem, 

un tādēļ referents ierosina pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu lielāku 

elastību attiecībā uz produktiem ar īsāku aprites ciklu. 
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Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

52.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (52a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

pret līgumslēdzēju iestāžu un 

līgumslēdzēju lēmumiem par to, vai 

konkrēts līgums ietilpst 

Direktīvu 2014/24/ES un 2014/25/ES 

piemērošanas jomā attiecībā uz personām 

un faktiskajiem apstākļiem, ir pieejami 

efektīvi un ātri tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi. Ņemot vērā spēkā esošo tiesisko 

regulējumu attiecībā uz tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem jomās, kurām 

piemēro Direktīvas 2014/24/ES un 

2014/25/ES, minētās jomas tomēr būtu 

jāizslēdz no šīs direktīvas noteikumiem, 

kuri attiecas uz izpildes nodrošināšanu un 

sankcijām. Šāda izslēgšana neskar 

dalībvalstu pienākumus, kas izriet no 

Līgumiem, veikt visus nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu Savienības 

tiesību aktu piemērošanu un efektivitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu direktīvas saskaņo valstu pārskatīšanas sistēmas, piemērojot 

vienotus standartus, lai nodrošinātu ātru un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 

pieejamību visās ES dalībvalstīs gadījumos, kad pretendenti uzskata, ka līgumu slēgšanas 

tiesības ir piešķirtas negodīgi. Tas ir vajadzīgs, lai izvairītos no pretrunām starp minētajām 

direktīvām un šo aktu (sk. grozījumus 25. pantā). 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

53.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (53a) Šajā direktīvā paredzētās 

pieejamības prasības būtu jāattiecina uz 

produktiem, ko laiž Savienības tirgū pēc 
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dienas, kurā sāk piemērot valstu 

pasākumus šīs direktīvas transponēšanai, 

tostarp uz lietotiem produktiem, kas 

importēti no trešas valsts un laisti 

Savienības tirgū pēc minētās dienas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

53.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (53b) Lai nodrošinātu pakalpojumu 

sniedzējiem pietiekami daudz laika, lai 

pielāgotos šīs direktīvas prasībām, ir 

jāparedz pārejas periods, kurā 

produktiem, ko izmanto pakalpojuma 

sniegšanai, nav jāatbilst šajā direktīvā 

noteiktajām pieejamības prasībām. Ņemot 

vērā bankomātu, biļešu automātu un 

reģistrācijas automātu izmaksas un ilgo 

aprites ciklu, ir lietderīgi paredzēt, ka tad, 

ja šādus termināļus izmanto pakalpojumu 

sniegšanai, tos var turpināt lietot līdz to 

ekonomiski lietderīgā lietošanas laika 

beigām vai līdz brīdim, kad to vērtība ir 

pilnībā amortizēta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

53.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (53c) Ja, pamatojoties uz prasīto 

novērtējumu, tiek secināts, ka uzņēmējiem 

tiktu radīts nesamērīgs slogs, pieprasot, 

lai visi bankomāti, biļešu automāti un 

reģistrācijas automāti, kas ir pieejami 
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viena un tā paša pakalpojuma sniegšanai, 

atbilstu šajā direktīvā noteiktajām 

pieejamības prasībām, tad novērtējumā 

būtu arī jāierosina, cik liels skaits 

atbilstīgu automātu būtu pietiekams, lai 

nodrošinātu attiecīgā pakalpojumu 

sniedzēja sniegto pakalpojumu 

pieejamību. Veicot novērtējumu, 

pakalpojumu sniedzējam cita starpā būtu 

jāņem vērā aplēses par personu ar 

invaliditāti ieguvumiem, tostarp tas, vai ir 

pieejami citi līdzekļi attiecīgā 

pakalpojuma saņemšanai un cik viegli 

attiecīgie automāti ir pieejami. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

 – 1. pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. pants 

 Priekšmets 

 Šīs direktīvas mērķis ir likvidēt un novērst 

šķēršļus, kas izriet no atšķirīgām 

pieejamības prasībām to produktu un 

pakalpojumu brīvai apritei, uz ko attiecas 

šī direktīva, un veicināt iekšējā tirgus 

pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu 

normatīvos un administratīvos aktus 

attiecībā uz konkrētu produktu un 

pakalpojumu pieejamības prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Direktīvas I, II–V un VII nodaļu 

piemēro šādiem produktiem: 

1. Direktīvas I, II–V un VII nodaļu 

piemēro šādiem produktiem, ko laiž 

Savienības tirgū ... [sešus gadus pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā]: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) universāldatoru aparatūrai un 

operētājsistēmām; 

(a) universāldatoru aparatūrai un 

operētājsistēmām, kas paredzētas 

patērētāju lietošanai; 

Or. en 

Pamatojums 

Šīs direktīvas mērķis ir aptvert tikai produktus un pakalpojumus, kas ir paredzēti patērētāju 

lietošanai. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ar telefonijas pakalpojumiem 

saistītām patērētāju galiekārtām ar 

uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju; 

(c) ar telefonijas pakalpojumiem 

saistītām patērētāju galiekārtām; 

Or. en 

Pamatojums 

Nevienā standartizācijas vai normatīvajā dokumentā nav jēdziena “uzlabota skaitļošanas 

tehnikas iespēja” definīcijas. Šis jēdziens netiek izmantots un nav arī piemērots no juridiskā 
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vai datorzinātņu viedokļa. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ar audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem saistītām patērētāju 

galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas 

tehnikas iespēju. 

(d) ar audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem saistītām patērētāju 

galiekārtām. 

Or. en 

Pamatojums 

Nevienā standartizācijas vai normatīvajā dokumentā nav jēdziena “uzlabota skaitļošanas 

tehnikas iespēja” definīcijas. Šis jēdziens netiek izmantots un nav arī piemērots no juridiskā 

vai datorzinātņu viedokļa. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Direktīvas I, II–V un VII nodaļu 

piemēro šādiem pakalpojumiem: 

2. Direktīvas I, II–V un VII nodaļu 

piemēro šādiem pakalpojumiem, ko 

sniedz ... [sešus gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā], neskarot 27.a pantu: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) telefonijas pakalpojumiem un 

saistītām patērētāju galiekārtām ar 

(a) telefonijas pakalpojumiem un 
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uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju; saistītām patērētāju galiekārtām; 

Or. en 

Pamatojums 

Nevienā standartizācijas vai normatīvajā dokumentā nav jēdziena “uzlabota skaitļošanas 

tehnikas iespēja” definīcijas. Šis jēdziens netiek izmantots un nav arī piemērots no juridiskā 

vai datorzinātņu viedokļa. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem un saistītām patērētāju 

iekārtām ar uzlabotu skaitļošanas 

tehnikas iespēju; 

(b) audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem un saistītām patērētāju 

iekārtām; 

Or. en 

Pamatojums 

Nevienā standartizācijas vai normatīvajā dokumentā nav jēdziena “uzlabota skaitļošanas 

tehnikas iespēja” definīcijas. Šis jēdziens netiek izmantots un nav arī piemērots no juridiskā 

vai datorzinātņu viedokļa. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 

pasažieru transporta pakalpojumiem; 

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un 

ūdensceļu pasažieru transporta 

pakalpojumiem saistībā ar šādiem 

aspektiem: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 i) tīmekļa vietnēm, uz mobilajām 

ierīcēm balstītiem pakalpojumiem, viedo 

biļešu pārdošanai un reāllaika 

informācijas sniegšanai, kā arī  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ii) pašapkalpošanās termināļiem, kas 

atrodas Savienības teritorijā, tostarp 

biļešu automātiem un reģistrācijas 

automātiem, ko izmanto, sniedzot 

pasažieru transporta pakalpojumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) banku pakalpojumi; (d) patērētājiem domātiem banku 

pakalpojumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Šīs direktīvas mērķis ir aptvert tikai produktus un pakalpojumus, kas ir paredzēti patērētāju 

lietošanai. 
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Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) e-grāmatām; (e) e-grāmatām un saistītām iekārtām, 

ko izmanto minēto pakalpojumu 

sniegšanā un ko nodrošina pakalpojumu 

sniedzējs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) e-komercijai. (f) tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas 

paredzētas patērētājiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Jēdziens “e-komercija” ir pārāk neskaidrs. Referents ierosina izmantot jēdzienu “tiešsaistes 

tirdzniecības vieta”, kas definēts nesen pieņemtajā Direktīvā (ES) 2016/1148/ES par 

pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) publiskā iepirkuma līgumiem un 

koncesijām, uz kuriem attiecas 

Direktīva 2014/23/ES42, 

Direktīva 2014/24/ES un 

(a) publiskā iepirkuma līgumiem un 

koncesijām, uz kuriem attiecas Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2014/23/ES42, 
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Direktīva 2014/25/ES; Direktīva 2014/24/ES un 

Direktīva 2014/25/ES un kuru sakarā 

izstrādes vai būvniecības darbi veikti ... 

[sešus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā]; 

__________________ __________________ 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/23/ES par koncesijas 

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV 

L 94, 28.3.2014., 1. lpp.). 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/23/ES par koncesijas 

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV 

L 94, 28.3.2014., 1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) programmu sagatavošanai un 

īstenošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, 

ar ko paredz kopīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 

Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 

attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu43, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1304/201344; 

b) to programmu sagatavošanai un 

īstenošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/201343 

un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 1304/201344, kas pieņemtas vai 

īstenotas ... [sešus gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā]; 

__________________ __________________ 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
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Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 

L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 

L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu 

un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1081/2006. 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1304/2013 (2013. gada 17. 

decembris) par Eiropas Sociālo fondu un ar 

ko atceļ Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 

470. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) transporta infrastruktūrai saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 1315/201346. 

(d) transporta infrastruktūrai saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 1315/201346, kuras projektēšana 

vai būvniecība veikta ... [sešus gadus pēc 

šīs direktīvas stāšanās spēkā]. 

__________________ __________________ 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1315/2013 par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 

attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.). 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1315/2013 par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 

attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šā panta 3. punktu piemēro tikai 

tiem produktiem un pakalpojumiem, kas 

minēti šā panta 1. un 2. punktā. 

 Šā panta 3. punktu piemēro: 
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 a)  publiskā iepirkuma līgumiem 

saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu, ja 

tehniskās specifikācijas attiecībā uz šiem 

līgumiem ir publicētas uzaicinājumā 

iesniegt piedāvājumus pēc šīs direktīvas 

piemērošanas dienas; 

 b) programmām saskaņā ar 3. punkta 

b) apakšpunktu, kas pieņemtas pēc šīs 

direktīvas piemērošanas dienas, vai 

plānošanas dokumentiem, ar kuriem 

īsteno šādas programmas, ciktāl šādi 

dokumenti ir publicēti pēc minētā 

datuma; 

 c)  jaunai, atjaunotai un modernizētai 

transporta infrastruktūrai saskaņā ar 

3. punkta d) apakšpunktu, kuras 

projektēšana vai būvniecība ir sākusies 

pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Mikrouzņēmumu izslēgšana 

 Šo direktīvu nepiemēro 

mikrouzņēmumiem, kuri ražo, importē vai 

izplata produktus un pakalpojumus, kas 

ietilpst tās darbības jomā. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai samazinātu regulatīvo slogu ļoti maziem uzņēmumiem un saskaņā ar Komisijas lēmumu 

izslēgt mikrouzņēmumus no visiem tiesību aktiem, par kuriem nav pierādīts, ka to iekļaušana 

ir nepieciešama un samērīga, tiek ierosināts izslēgt mikrouzņēmumus no šā tiesību akta 

darbības jomas. 
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Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) "pieejami produkti un pakalpojumi" 

ir produkti un pakalpojumi, kas personām 

ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 

personām ar invaliditāti, ir uztverami, 

izmantojami un izprotami vienlīdzīgi ar 

citām personām; 

(1) "pieejami produkti un pakalpojumi" 

ir produkti un pakalpojumi, kas ir 

uztverami, izmantojami, izprotami un 

noturīgi personām ar invaliditāti; 

Or. en 

Pamatojums 

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 

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. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) "universālais dizains", arī – 

"plašam lietotāju lokam paredzēto 

pakalpojumu un produktu izstrādes" 

princips, ir tādu produktu, vides, 

programmu un pakalpojumu dizains, 

kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var 

izmantot bez pielāgošanas vai īpaša 

dizaina nepieciešamības; "universālais 

dizains" ietver arī noteiktām personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 

personu ar invaliditāti, grupām paredzētas 

atbalsta ierīces, ja tās ir nepieciešamas; 

svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Termins “universālais dizains” netiek izmantots direktīvas pilnvarojuma noteikumos, tādēļ 

tas nav jādefinē šajā pantā. Referents ir paredzējis grozījumus apsvērumā, atsaucoties uz 

Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) “pakalpojums” ir pakalpojums, kā 

tas definēts Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2006/123/EK 4. panta 

1. punktā1a; 

 ____________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 12. decembra 

Direktīva 2006/123/EK par 

pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 

27.12.2006., 36. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par 

pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36.–68. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) “pakalpojumu sniedzējs” ir 

jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 

piedāvā vai sniedz pakalpojumu 

Savienības tirgū; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) “MVU” ir mazais vai vidējais 

uzņēmums, kā definēts Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK1a; 

 ____________________ 

 1a Komisijas 2003. gada 6. maija 

Ieteikums 2003/361/EK par 

mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu definīciju (OV L 124, 

20.5.2003., 36. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 19. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) "atsaukšana" ir jebkāds pasākums 

ar mērķi saņemt atpakaļ produktu, kas 

jau darīts pieejams gala patērētājam; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

“Atsaukšana” no direktīvas ir svītrota. Minētā iemesla dēļ definīcija nav vajadzīga. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) "e-komercija" ir produktu un (21) "tiešsaistes tirdzniecības vieta" ir 

digitāls pakalpojums, kas ļauj 
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pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē. patērētājiem, kuri definēti  Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2013/11/ES 4. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, noslēgt tiešsaistes 

pirkuma vai pakalpojumu līgumus ar 

tirgotājiem, kuri definēti minētās 

direktīvas 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā, vai nu tiešsaistes 

tirdzniecības vietas tīmekļa vietnē, vai 

tirgotāja tīmekļa vietnē, kurā izmanto 

datošanas pakalpojumus, ko sniedz 

minētā tiešsaistes tirdzniecības vieta. 

 ____________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 21. maija 

Direktīva 2013/11/ES par patērētāju 

strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko 

groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 

Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par 

patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 

63. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Jēdziens “e-komercija” ir pārāk neskaidrs. Referents ierosina izmantot jēdzienu “tiešsaistes 

tirdzniecības vieta”, kas definēts nesen pieņemtajā Direktīvā (ES) 2016/1148/ES par 

pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā 

Savienībā. Definīcija ir nedaudz mainīta, lai ņemtu vērā to, ka šo direktīvu piemēro tikai 

attiecībām starp uzņēmējiem un patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) „pasažieru gaisa transporta 

pakalpojumi” ir pakalpojumi, ko sniedz 

gaisa pārvadātāji, ceļojumu rīkotāji un 

lidostu vadības dienesti, kas definēti 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(EK) Nr. 1107/2006 2. panta b) līdz 

f) apakšpunktā1a; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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 ____________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 5. jūlija Regula (EK) 

Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām 

tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu 

(OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības labad ir jāprecizē, kas ir domāts ar pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem. 

Definīcijas nolūks nav samazināt Komisijas sākotnēji ierosināto darbības jomu. 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21b) „autobusu pasažieru transporta 

pakalpojumi” ir pakalpojumi, uz ko 

attiecas Regulas (ES) Nr. 181/2011 

2. panta 1. un 2. punkts; 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības labad ir jāprecizē, kas ir domāts ar autobusu pasažieru transporta 

pakalpojumiem. Definīcijas nolūks nav samazināt Komisijas sākotnēji ierosināto darbības 

jomu. 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21c) „dzelzceļa pasažieru transporta 

pakalpojumi” ir pakalpojumi, uz ko 

attiecas Regulas (EK) Nr. 1371/2007 
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2. panta 1. un 2. punkts; 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības labad ir jāprecizē, kas ir domāts ar dzelzceļa pasažieru transporta 

pakalpojumiem. Definīcijas nolūks nav samazināt Komisijas sākotnēji ierosināto darbības 

jomu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21d) „pasažieru ūdensceļu transporta 

pakalpojumi” ir pakalpojumi, uz ko 

attiecas Regulas (ES) Nr. 1177/2010 

2. panta 1. punkts; 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības labad ir jāprecizē, kas ir domāts ar pasažieru ūdensceļu transporta 

pakalpojumiem. Definīcijas nolūks nav samazināt Komisijas sākotnēji ierosināto darbības 

jomu. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Attiecībā uz dzelzceļa pasažieru 

transportu šajā direktīvā noteiktās 

pieejamības prasības, kas saistītas ar 

informācijas sniegšanu, uzskata par 

izpildītām, ja pakalpojumi atbilst Regulas 

(ES) Nr. 1371/2007 attiecīgajiem 

noteikumiem. 
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Or. en 

Pamatojums 

Ja pašreizējās prasības pastāv nozares tiesību aktos, šai direktīvai nevajadzētu radīt juridisku 

nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Attiecībā uz dzelzceļa pasažieru 

transporta būvēto vidi šajā direktīvā 

noteiktās pieejamības prasības uzskata 

par izpildītām, ja savstarpējas 

izmantojamības tehniskās specifikācijas 

(SITS) atbilst Regulas (ES) Nr. 1300/2014 

attiecīgajiem noteikumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja pašreizējās prasības pastāv nozares tiesību aktos, šai direktīvai nevajadzētu radīt juridisku 

nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.c Attiecībā uz dzelzceļa pasažieru 

transportu šajā direktīvā noteiktās 

pieejamības prasības, kas saistītas ar 

tīmekļa vietnēm, uzskata par izpildītām, ja 

pakalpojumi atbilst Regulas (ES) 

Nr. 454/2011 attiecīgajiem noteikumiem. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ja pašreizējās prasības pastāv nozares tiesību aktos, šai direktīvai nevajadzētu radīt juridisku 

nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.d Attiecībā uz autobusu pasažieru 

transportu šajā direktīvā noteiktās 

pieejamības prasības, kas saistītas ar 

informācijas sniegšanu par pieejamības 

īpašībām un struktūrām, uzskata par 

izpildītām, ja pakalpojumi atbilst Regulas 

(ES) Nr. 181/2011 11. panta noteikumiem 

COM(2015)0615. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja pašreizējās prasības pastāv nozares tiesību aktos, šai direktīvai nevajadzētu radīt juridisku 

nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 6.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.e Attiecībā uz jūras un iekšējo 

ūdensceļu pasažieru transportu šajā 

direktīvā noteiktās pieejamības prasības, 

kas saistītas ar informācijas sniegšanu 

par pieejamības īpašībām un struktūrām, 

uzskata par izpildītām, ja pakalpojumi 

atbilst Regulas (ES) Nr. 181/2011 

11. panta noteikumiem. 

Or. en 



 

PE597.391v01-00 40/113 PR\1113653LV.docx 

LV 

Pamatojums 

Ja pašreizējās prasības pastāv nozares tiesību aktos, šai direktīvai nevajadzētu radīt juridisku 

nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. E-komercija atbilst I pielikuma 

VIII iedaļā noteiktajām prasībām. 

9. Tiešsaistes tirdzniecības vietas 

atbilst I pielikuma VIII iedaļā noteiktajām 

prasībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Jēdziens “e-komercija” ir pārāk neskaidrs. Referents ierosina izmantot jēdzienu “tiešsaistes 

tirdzniecības vieta”, kas definēts nesen pieņemtajā Direktīvā (ES) 2016/1148/ES par 

pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Dalībvalstis, ņemot vērā valsts 

apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko 

izmanto pasažieru transporta 

pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko 

pārvalda pakalpojumu sniedzēji un 

infrastruktūras operatori, kā arī būvētā 

vide, ko izmanto banku pakalpojumu 

klienti, telefonsakaru operatoru darbības 

jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas 

centru klienti un veikalu klienti atbilst I 

pielikuma X iedaļā noteiktajām 

pieejamības prasībām, lai personas ar 

funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 

personas ar invaliditāti, to maksimāli 

svītrots 
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izmantotu. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā nav paredzēta izvēles iespēja — iekļaut būvēto vidi vai ne. Ir 

ierosināts izņemt šo atļaujošo klauzulu. Dalībvalstis, ja vēlēsies, joprojām varēs piemērot šo 

direktīvu būvētajai videi. Direktīvas 28. pantā ir iekļauts jauns punkts, ar kuru Komisijai tiek 

prasīts divu gadu laikā ziņot par iespējamu iekļaušanu. 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis savā teritorijā netraucē darīt 

pieejamus tirgū šai direktīvai atbilstošus 

produktus un pakalpojumus tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām. 

Dalībvalstis savā teritorijā netraucē darīt 

pieejamus tirgū šai direktīvai atbilstošus 

produktus tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 

pieejamības prasībām. Dalībvalstis savā 

teritorijā netraucē sniegt šai direktīvai 

atbilstošus pakalpojumus tādu iemeslu dēļ, 

kas saistīti ar pieejamības prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ražotāji uztur sūdzību, neatbilstīgu 

produktu un produktu atsaukšanas 

reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus 

par šādu pārraudzību. 

4. Ražotāji uztur sūdzību un 

neatbilstīgu produktu reģistru. 

Or. en 

Pamatojums 

Atsaukšanu izmanto uzņēmēji vai pieprasa tirgus uzraudzības iestādes, ja produkts var radīt 
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apdraudējumu patērētāju drošībai vai kaitējumu videi. Nepieejami produkti neietilpst šajās 

kategorijās. Tomēr pret ražotāju, kas neievēro šos tiesību aktus, vajadzētu vērst sankcijas vai 

tam pieprasīt veikt koriģējošus pasākumus, piemēram, produktu izņemšanu. Pienākums 

informēt izplatītājus par saņemtajām sūdzībām, šķiet, neattiecas uz produktu pieejamību. Tam 

ir jēga tikai attiecībā uz drošības vai vides apdraudējumu. 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 

laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, 

nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos 

pasākumus, lai panāktu minētā produkta 

atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to 

izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 

produkts rada ar pieejamību saistītu risku, 

ražotāji nekavējoties par to informē 

kompetentās valsts iestādes tajās 

dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 

pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 

par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 

korektīvajiem pasākumiem. 

8. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 

laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, 

nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos 

pasākumus, lai panāktu minētā produkta 

atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to 

izņemtu no tirgus. Turklāt, ja produkts 

neatbilst šai direktīvai, ražotāji 

nekavējoties par to informē kompetentās 

valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 

produktu darījuši pieejamu, norādot sīku 

informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 

jebkuriem veiktajiem korektīvajiem 

pasākumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, ka šis produkts 

rada risku. Tas nozīmē, ka minētais produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pēc kompetento valsts iestāžu 

pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos 

pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 

(b) pēc kompetento valsts iestāžu 

pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos 

pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu to 
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produktu radītos riskus, uz kuriem attiecas 

viņu pilnvaras. 

produktu atbilstību 3. pantā minētajām 

prasībām, uz kuriem attiecas viņu 

pilnvaras. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, ka šis produkts 

rada risku. Tas nozīmē, ka minētais produkts neatbilst šai direktīvai. 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja importētājs uzskata vai tam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 

pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 

šo produktu nelaiž tirgū, kamēr nav 

panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 

produkts rada risku, importētājs par to 

informē ražotāju un tirgus uzraudzības 

iestādes. 

3. Ja importētājs uzskata vai tam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 

pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 

šo produktu nelaiž tirgū, kamēr nav 

panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 

produkts neatbilst šai direktīvai, 

importētājs par to informē ražotāju un 

tirgus uzraudzības iestādes. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Importētāji uztur sūdzību, 

neatbilstīgu produktu un produktu 

7. Importētāji uztur sūdzību un 

neatbilstīgu produktu reģistru un pastāvīgi 



 

PE597.391v01-00 44/113 PR\1113653LV.docx 

LV 

atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē 

izplatītājus par šādu pārraudzību. 

informē izplatītājus par šādu pārraudzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 

laiduši tirgū, neatbilst 3. pantā minētajām 

prasībām, nekavējoties veic nepieciešamos 

korektīvos pasākumus, lai panāktu attiecīgā 

produkta atbilstību vai arī vajadzības 

gadījumā to izņemtu no tirgus vai 

atsauktu. Turklāt, ja produkts rada risku, 

importētāji nekavējoties par to informē 

kompetentās valsts iestādes tajās 

dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 

pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 

par neatbilstību un veiktajiem 

koriģējošajiem pasākumiem. 

8. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 

laiduši tirgū, neatbilst 3. pantā minētajām 

prasībām, nekavējoties veic nepieciešamos 

korektīvos pasākumus, lai panāktu attiecīgā 

produkta atbilstību vai arī vajadzības 

gadījumā to izņemtu no tirgus. Turklāt, ja 

produkts neatbilst šai direktīvai, 

importētāji nekavējoties par to informē 

kompetentās valsts iestādes tajās 

dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 

pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 

par neatbilstību un veiktajiem 

koriģējošajiem pasākumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 
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Grozījums Nr.  69 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 

pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 

šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 

nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 

produkts rada risku, izplatītājs par to 

informē ražotāju un tirgus uzraudzības 

iestādes. 

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. 

pantā minētajām pieejamības prasībām, tas 

šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr 

nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja 

produkts neatbilst šai direktīvai, izplatītājs 

par to informē ražotāju un tirgus 

uzraudzības iestādes. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  70 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 

darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 

direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 

nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 

panāktu produkta atbilstību vai arī 

vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 

tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 

rada risku, izplatītāji nekavējoties par to 

informē kompetentās valsts iestādes tajās 

dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši 

pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši 

par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem 

koriģējošajiem pasākumiem. 

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 

iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir 

darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai 

direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti 

nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai 

panāktu produkta atbilstību vai arī 

vajadzības gadījumā lai to izņemtu no 

tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts 

neatbilst šai direktīvai, izplatītāji 

nekavējoties par to informē kompetentās 

valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 

produktu darījuši pieejamu, norādot sīku 

informāciju, jo īpaši par neatbilstību un 

jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem 

pasākumiem. 
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Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  71 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 

pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 

visu informāciju un dokumentāciju, kas 

nepieciešama, lai pierādītu produkta 

atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 

pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 

pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 

produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši 

pieejamus tirgū. 

6. Pēc kompetentas valsts iestādes 

pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai 

visu informāciju un dokumentāciju, kas 

nepieciešama, lai pierādītu produkta 

atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes 

pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 

pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu 

produktu, kurus viņi darījuši pieejamus 

tirgū, atbilstību 3. pantā minētajām 

prasībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  72 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā 

minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad 

produkts tiem piegādāts, un 10 gadus pēc 

2. Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā 

minēto informāciju konkrētu periodu pēc 

tam, produkts tiem piegādāts vai pēc tam, 
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tam, kad tie ir piegādājuši produktu. kad tie ir piegādājuši produktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

23.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 

precizētu šā panta 2. punktā minēto 

periodu. Šo periodu nosaka proporcionāli 

produkta aprites ciklam. 

Or. en 

Pamatojums 

Pamatojums Lēmuma Nr. 768/2008 I pielikuma R7 pantā noteikts, ka periods jānosaka 

proporcionāli produkta aprites ciklam. Komisijas priekšlikums to neparedz un ierosina 

10 gadu termiņu attiecībā uz visiem produktiem. Tas neatbilst minētā lēmuma noteikumiem, 

un tādēļ referents ierosina pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu lielāku 

elastību attiecībā uz produktiem ar īsāku aprites ciklu. 

 

Grozījums Nr.  74 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo 

informāciju sagatavo saskaņā ar III 

pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi 

atbilst 3. pantā minētajām pieejamības 

prasībām. Informāciju sabiedrībai dara 

pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp 

veidā, kas ir pieejams personām ar 

funkcionāliem ierobežojumiem un 
personām ar invaliditāti. Pakalpojumu 

sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr 

vien pakalpojums darbojas. 

2. Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo 

informāciju sagatavo saskaņā ar 

III pielikumu, izskaidrojot, kā viņu 

pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām 

pieejamības prasībām. Informāciju 

sabiedrībai dara pieejamu rakstiski un 

mutiski, tostarp veidā, kas ir pieejams 

personām ar invaliditāti. Pakalpojumu 

sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr 

vien pakalpojums darbojas. 
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Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātā direktīva palīdzēs dalībvalstīm ievērot saistības attiecībā uz pieejamību saskaņā ar 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Konvencija 

attiecas tikai uz “personām ar invaliditāti”. Tāpēc tiek ierosināts saskaņot direktīvu ar 

Konvenciju un ierobežot tās darbības jomu, attiecinot to tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tas 

ir arī saskaņā ar nesen pieņemto direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu un 

mobilo lietotņu pieejamību. 

 

Grozījums Nr.  75 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) pakalpojuma sniegšanā izmantotās 

infrastruktūras un produktu kalpošanas 

laiks. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  76 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Šā panta 1. un 2. punkta 

īstenošanas nolūkā Komisija pieņem 

deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu 

nolūkā papildināt šo direktīvu, lai 

noteiktu vadlīnijas attiecībā uz visiem 

produktiem un pakalpojumiem, uz kuriem 

attiecas šī direktīva. Komisija pieņem 

pirmo šādu deleģēto aktu, kas attiecas uz 

visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā 

esošajiem produktiem un pakalpojumiem 

līdz ...[viens gads pēc šīs direktīvas spēkā 

stāšanās dienas]. 

Or. en 
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Pamatojums 

Lai ražotājiem, kuriem jāizmanto atkāpe, sniegtu lielāku juridisko noteiktību, Komisija 

sagatavos skaidrojošas vadlīnijas. 

 

Grozījums Nr.  77 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 

produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 

izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 

par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 

iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 

pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 

pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 

minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir 

atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet 

pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes 

pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt 

attiecīgos dokumentus. 

6. Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu 

produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši 

izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie 

par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības 

iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai 

pakalpojums ir laists tirgū vai darīts 

pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā 

minēto novērtējumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Mazie un vidējie uzņēmumi ir 

atbrīvoti no 6. punktā noteiktās 

paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās 

tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma 

tiem jāspēj iesniegt attiecīgos 

dokumentus. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai samazinātu regulatīvo slogu uz MVU, ir vajadzīga aizsardzības klauzula. Tā nodrošina 
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mazajiem uzņēmumiem noteikto prasību proporcionalitāti. 

 

Grozījums Nr.  79 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 6.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Komisija pieņem īstenošanas 

aktus, ar kuriem nosaka paziņojuma 

paraugu šā panta 6. punkta izpildes 

vajadzībām. Šos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 24. panta 1.a punktā minēto 

konsultēšanās procedūru. Komisija 

pieņem pirmo šādu īstenošanas aktu līdz 

... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā 

stāšanās dienas]. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai atvieglotu paziņošanas procedūru, Komisija sagatavo vienotu paraugu, ko ražotāji var 

izmantot visā Eiropas Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  80 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a  Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1025/2012 10. pantu pieprasa vienai 

vai vairākām Eiropas standartizācijas 

organizācijām izstrādāt saskaņotus 

standartus katrai 3. pantā minētajai 

pieejamības prasībai. Komisija pieņem šīs 

prasības līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas 

spēkā stāšanās dienas]. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  81 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kopējās tehniskās specifikācijas Tehniskās specifikācijas 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī nav publicēta neviena atsauce uz 

saskaņotajiem standartiem saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 1025/2012 un ja tirgus 

saskaņošanas nolūkā būtu nepieciešama 

sīkāka informācija par konkrētu produktu 

un pakalpojumu pieejamības prasībām, 

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 

kuriem nosaka kopējās tehniskās 

specifikācijas ("KTS") pieejamības 

prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas I 

pielikumā. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

1. Ja atsauces uz saskaņotajiem 

standartiem nav publicētas, Komisija ne 

agrāk kā divus gadus pēc tam, kad tā ir 

pieņēmusi pieprasījumu vienai vai 

vairākām Eiropas standartizācijas 

organizācijām izstrādāt šādus saskaņotos 

standartus, var pieņemt īstenošanas aktus, 

ar kuriem nosaka 3. pantā minētajām 

pieejamības prasībām atbilstošas tehniskās 

specifikācijas. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

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". 
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Grozījums Nr.  83 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja atsauces uz saskaņotajiem 

standartiem nav publicētas, produktus un 

pakalpojumus, kas atbilst 1. punktā 

minētajām tehniskajām specifikācijām vai 

to daļām, uzskata par atbilstīgām 3. pantā 

izklāstītajām pieejamības prasībām, uz 

kurām attiecas minētās tehniskās 

specifikācijas vai to daļas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Produktus un pakalpojumus, kas 

atbilst 1. punktā minētajām KTS vai to 

daļām, uzskata par atbilstošiem 

pieejamības prasībām, kuras minētas 3. 

pantā un uz kurām attiecas minētās KTS 

vai to daļas. 

2. Produktus un pakalpojumus, kas 

atbilst 1. punktā minētajām tehniskajām 

specifikācijām vai to daļām, uzskata par 

atbilstošiem pieejamības prasībām, kuras 

minētas 3. pantā un uz kurām attiecas 

minētās tehniskās specifikācijas vai to 

daļas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja uz produktu attiecas vairāk nekā 

viens Savienības akts, kurš prasa ES 

3. Ja uz produktu attiecas vairāk nekā 

viens Savienības akts, kurš prasa ES 
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atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota 

vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā 

uz visiem šādiem Savienības aktiem. 

Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos 

tiesību aktus ar atsaucēm uz publikācijām. 

atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota ES 

atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem 

šādiem Savienības aktiem. Minētajā 

deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus 

ar atsaucēm uz publikācijām. 

Or. en 

Pamatojums 

Tāpat kā attiecībā uz citām prasībām, ražotājam jābūt iespējai izmantot vienu atbilstības 

deklarāciju, lai pierādītu atbilstību vairākiem tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  86 

Direktīvas priekšlikums 

17.a pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a  Produkta neatbilstība šajā 

direktīvā paredzētajām pieejamības 

prasībām nerada nopietnu risku Regulas 

(EK) Nr. 765/2008 20. panta izpratnē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Procedūra darbībām ar produktiem, kuri 

valsts līmenī rada ar pieejamību saistītu 

risku 

Procedūra darbībām ar šai direktīvai 

neatbilstošiem produktiem valsts līmenī 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 
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ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  88 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 

iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 

Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam 

vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, 

ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, 

rada ar tādiem pieejamības aspektiem 

saistītu risku, uz kuriem attiecas šī 

direktīva, tās veic attiecīgā produkta 

novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā 

noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji 

pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības 

iestādēm. 

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 

iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 

produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, 

neatbilst šai direktīvai, tās veic attiecīgā 

produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā 

direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie 

uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus 

uzraudzības iestādēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  89 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 

iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā 

direktīvā noteiktajām prasībām, tās 

nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam 

veikt visus vajadzīgos koriģējošos 

pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību 

šīm prasībām vai lai proporcionāli riskam 

to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo 

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 

iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā 

direktīvā noteiktajām prasībām, tās 

nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam 

veikt visus vajadzīgos koriģējošos 

pasākumus, lai proporcionāli neatbilstībai 

pēc šo iestāžu ieskatiem panāktu produkta 

atbilstību šīm prasībām vai lai to izņemtu 
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iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā. no tirgus. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  90 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta 

otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic 

pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 

uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 

pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai 

ierobežotu to, ka produkti tiek darīti 

pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus no 

tirgus vai atsauktu tos. Par minētajiem 

pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes 

nekavējoties informē Komisiju un pārējās 

dalībvalstis. 

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta 

otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic 

pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 

uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 

pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai 

ierobežotu to, ka produkti tiek darīti 

pieejami valsts tirgū vai izņemtu produktus 

no tirgus. Par minētajiem pasākumiem 

tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties 

informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  91 

Direktīvas priekšlikums 

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

5. Šā panta 4. punktā minētajā 

informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 

īpaši datus neatbilstīgā produkta 

identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 

iespējamās neatbilstības veidu un ar to 

saistīto risku, veikto valsts pasākumu 

veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja 

sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības 

iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir 

saistīta ar kādu no šiem iemesliem: 

5. Šā panta 4. punktā minētajā 

informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 

īpaši datus neatbilstīgā produkta 

identificēšanai, datus par tā izcelsmi, 

iespējamās neatbilstības veidu, veikto 

valsts pasākumu veidu un ilgumu un 

attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. 

Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, 

vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem 

iemesliem: 

Or. en 

Pamatojums 

Šis formulējums ir saistīts ar jaunajā tiesiskajā regulējumā izmantoto formulējumu. Jaunā 

tiesiskā regulējuma noteikumi drošības jomā ir jāpielāgo, lai tie atbilstu šīs direktīvas 

paredzētajam mērķim. Ja kāds produkts nav pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 

ka šis produkts rada risku. Tas nozīmē, ka šis produkts neatbilst šai direktīvai. 

 

Grozījums Nr.  92 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izstrādājot pieejamības prasības, 

kuras saistītas ar sociāliem un kvalitātes 

kritērijiem un kurus kompetentās iestādes 

noteikušas sabiedriskā transporta 

pakalpojumu, izmantojot dzelzceļu un 

autoceļus, konkursa procedūrās saskaņā 

ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

SPS regulā (juridiskā atsauce) ir minēti sociālie kritēriji. Minētajā regulā ar tiem nav domāta 

pieejamība. Tāpēc šai direktīvai nebūtu jāiejaucas SPS regulas darbības jomā. Tas nesniegtu 

lielāku noteiktību pakalpojumu tiešajam lietotājam. 
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Grozījums Nr.  93 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šā panta 1. punkta īstenošanas 

nolūkā Komisija pieņem vadlīnijas 

attiecībā uz visiem produktiem un 

pakalpojumiem, uz kuriem attiecas šī 

direktīva, līdz ...[viens gads pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā]. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai ražotājiem, kuriem jāizmanto atkāpe, sniegtu lielāku juridisko noteiktību, Komisija 

sagatavos skaidrojošas vadlīnijas. 

 

Grozījums Nr.  94 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 4. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 

konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 

izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 

izņēmumu, tā par šo faktu paziņo 

Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, 

kas minēts 2. punktā. 

4. Ja kompetentā iestāde attiecībā uz 

konkrētu produktu vai pakalpojumu ir 

izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto 

izņēmumu, tā pēc Komisijas pieprasījuma 

sniedz novērtējumu, kas minēts 3. punktā. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo direktīvu nebūtu jārada slogs kompetentajām iestādēm gadījumos, kad nav pierādīta tās 

pievienotā vērtība. 

 

Grozījums Nr.  95 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Komisija pieņem īstenošanas 

aktus, ar kuriem nosaka paziņojuma 

paraugu šā panta 4. punkta izpildes 

vajadzībām. Šos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 24. panta 1.a punktā minēto 

konsultēšanās procedūru. Komisija 

pieņem pirmo šādu īstenošanas aktu līdz 

... [divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās 

spēkā]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  96 

Direktīvas priekšlikums 

 VII nodaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĪSTENOŠANAS PILNVARAS UN 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

DELEĢĒTIE AKTI, ĪSTENOŠANAS 

PILNVARAS UN NOBEIGUMA 

NOTEIKUMI 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Direktīvas priekšlikums 

23.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a pants 

 Deleģēšanas īstenošana 

 1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 

2.a punktā un 12. panta 5.a punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no …. [šīs direktīvas 
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spēkā stāšanās diena]. 

 3.  Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 

2.a punktā un 12. panta 5.a punktā 

minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 

neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

 4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. 

 5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 

aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 6.  Saskaņā ar 10. panta 2.a punktu 

un 12. panta 5.a punktu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais 

akts paziņots Eiropas Parlamentam un 

Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 

Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 

pirms minētā laikposma beigām gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu 

neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Lēmuma Nr. 768/2008 I pielikuma R7 pantā noteikts, ka periods jānosaka proporcionāli 

produkta aprites ciklam. Komisijas priekšlikums to neparedz un ierosina 10 gadu termiņu 

attiecībā uz visiem produktiem. Tas neatbilst minētā lēmuma noteikumiem, un tādēļ referents 

ierosina pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu lielāku elastību attiecībā 

uz produktiem ar īsāku aprites ciklu. 
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Grozījums Nr.  98 

Direktīvas priekšlikums 

24. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, 

piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 

4. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus 

un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs 

direktīvas prasību izpildi. 

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus 

un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka 

uzņēmēji pilda šīs direktīvas prasības. 

Or. en 

Pamatojums 

Teksta precizējums. 

 

Grozījums Nr.  100 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šo pantu nepiemēro līgumiem, uz 

kuriem attiecas Direktīva Nr. 2014/24/ES 

un Nr. 2014/25/ES. 

Or. en 
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Pamatojums 

Šīs direktīvas darbības jomā nevajadzētu iekļaut Direktīvu 2014/24/ES un 2014/25/ES 

(iepirkums), jo tad tā būtu pārāk plaša un radītu juridisko nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  101 

Direktīvas priekšlikums 

26. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Nosakot sankcijas, ņem vērā 

neatbilstības pakāpi, tostarp attiecīgo 

neatbilstīgo produktu vai pakalpojumu 

vienību skaitu, kā arī skarto cilvēku skaitu. 

4. Nosakot sankcijas, ņem vērā 

neatbilstības pakāpi, tostarp to, cik tā ir 

nopietna, attiecīgo neatbilstīgo produktu 

vai pakalpojumu vienību skaitu, kā arī 

skarto cilvēku skaitu. 

Or. en 

Pamatojums 

Veicot pasākumus, ir svarīgi ņemt vērā to, cik nopietna ir neatbilstība un cik liela ir tās 

ietekme. 

 

Grozījums Nr.  102 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalstis, izmantojot 3. panta 

10. punktā paredzēto iespēju, dara 

Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu 

galvenos noteikumus, ko tās pieņem šajā 

saistībā, un ziņo Komisijai par progresu to 

īstenošanā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  103 

Direktīvas priekšlikums 

27.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 27.a pants 

 Pārejas pasākumi 

 1.  Neskarot šā panta 2. punktu, 

dalībvalstis paredz piecu gadu pārejas 

periodu, kas sākas .... [seši gadi pēc šīs 

direktīvas spēkā stāšanās dienas] un kura 

laikā pakalpojumu sniedzēji var turpināt 

sniegt pakalpojumus, izmantojot 

produktus, kurus viņi likumīgi lietoja, lai 

sniegtu līdzīgus pakalpojumus pirms 

minētās dienas. 

 2.  Dalībvalstis var paredzēt, ka 

pašapkalpošanās termināļus, kurus 

pakalpojumu sniedzēji likumīgi lietoja, lai 

sniegtu pakalpojumus pirms .... [seši gadi 

pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās 

dienas], drīkst turpināt lietot, lai sniegtu 

līdzīgus pakalpojumus, līdz to 

saimnieciski lietderīgās izmantošanas 

laika beigām vai līdz tie ir pilnībā 

amortizēti. 

Or. en 

Pamatojums 

Ievērojot principu, ka šī direktīva attiecas tikai uz jauniem produktiem un pakalpojumiem, 

tiek ierosināts nenoteikt pakalpojumu sniedzējiem pienākumu padarīt visus produktus pilnībā 

pieejamas no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas, bet dot viņiem piecu gadu ilgu termiņu, 

kurā tas ir jāizdara. Pašapkalpošanās termināļi reizēm ir dārgi. Tāpēc tiek ierosināts atļaut 

pakalpojumu sniedzējiem tos izmantot līdz to lietderīgās izmantošanas laika beigām. 

 

Grozījums Nr.  104 

Direktīvas priekšlikums 

28. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz […insert date - five years after the 

application of this Directive] un pēc tam 

reizi piecos gados Komisija iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Līdz … [trīs gadi pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 

direktīvas piemērošanu. 

Reģionu komitejai ziņojumu par to, cik 

lietderīgi ir attiecināt šīs direktīvas 

darbības jomu uz būvēto vidi. Līdz … 

[pieci gadi pēc šīs direktīvas piemērošanas] 

un pēc tam reizi piecos gados Komisija 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu 

par šīs direktīvas piemērošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Iespējas došanas klauzula, kas attiecās uz būvēto vidi, ir aizstāta ar šo ziņošanas pienākumu. 

 

Grozījums Nr.  105 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – I iedaļa – A daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 A.  Operētājsistēmas 

 1.  Lai personas ar invaliditāti un 

personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 

novecošanu, pēc iespējas vairāk saprātīgi 

paredzētajā veidā lietotu pakalpojumus, 

tos sniedz, ievērojot C punktā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 

 a)  informāciju par attiecīgā 

pakalpojuma darbību un par tā 

pieejamības īpašībām un struktūru; 

 b)  elektronisko informāciju, tostarp 

tīmekļa vietnes, kas nepieciešamas 

attiecīgā pakalpojuma sniegšanā; 

Or. en 

Pamatojums 

Mūsdienās operētājsistēmas arvien vairāk tiek nodrošinātas kā pakalpojumi. Atšķirībā no 

iepriekš vispārpieņemtās prakses, respektīvi, aparatūras uzstādīšanas uzņēmuma telpās, 

tagad arvien vairāk tās nodrošina pārrobežu pakalpojumu veidā, tādējādi parādot, ka dažos 
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gadījumos pakalpojumi var aizstāt preces.  Tagad tās daudzējādi atšķiras no produktiem. 

Piemēram, tās vairs nav nemainīgas, bet gan tiek regulāri un vienkārši atjauninātas. Tāpēc 

nebūtu lietderīgi šajā direktīvā operētājsistēmas uzskatīt par produktiem. 

 

Grozījums Nr.  106 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – I iedaļa – B daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 B.  Universāldatoru aparatūra  

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešami pārkārtojumi tāpēc, ka operētājsistēmas tiek uzskatītas par pakalpojumiem 

 

Grozījums Nr.  107 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – I iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus:  

1.  Lai personas ar invaliditāti un 

personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 

novecošanu, pēc iespējas vairāk saprātīgi 

paredzētajā veidā lietotu produktus, tos 

projektē un ražo, ievērojot C punktā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības. Produktu projektēšana un 

ražošana ietver: 

Or. en 

Pamatojums 

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.  
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Grozījums Nr.  108 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – I iedaļa – 1. punkts – a līdz f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 

i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

 

ii)  jābūt saprotamai,  

iii)  jābūt viegli uztveramai,   

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus;  

 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:  

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju;  

i)  instrukcijas saturs ir pieejams 

teksta formātos, kas izmantojami, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, un 

 

ii)  bezteksta saturam instrukcijā 

nodrošina alternatīvu;  
 

d)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

d)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi);  

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;  

e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai; 

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

Or. en 
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Grozījums Nr.  109 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – I iedaļa – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[.....] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – I iedaļa – C daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 C.  Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 
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 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 

lietotājs iejauktos vokālā veidā. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām 

izzināšanas spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 

Or. en 
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Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  111 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – II iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus:  

1.  Lai personas ar invaliditāti un 

personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 

novecošanu, pēc iespējas vairāk saprātīgi 

paredzētajā veidā lietotu produktus, tos 

projektē un ražo, ievērojot 1.a punktā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības, un šāda izstrāde un ražošana 

ietver: 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  112 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – II iedaļa – 1. punkts – a līdz d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 
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i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

 

ii)  jābūt saprotamai,  

iii)  jābūt viegli uztveramai,   

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus;  

 

b)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

b)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi);  

c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību 

apmierināšanai;  

c)  produkta funkcionalitāti; 

d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm. d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  113 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – II iedaļa – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a  Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 
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režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 

lietotājs iejauktos vokālā veidā. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām 

izzināšanas spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 
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vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  114 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – II iedaļa – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[....] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  115 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 

veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:  

1.  Lai personas ar invaliditāti pēc 

iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā veidā 

izmantotu pakalpojumus, tos sniedz, 

ievērojot Ba punktā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 
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a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 

B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās 

galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 

tehnikas iespēju" paredzētajiem 

noteikumiem; 

a)  produktus, ko pakalpojumu 

sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma 

sniegšanā saskaņā ar B punktā “Patērētāju 

izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu 

skaitļošanas tehnikas iespēju” 

paredzētajiem noteikumiem; 

b)  informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

b)  informāciju par attiecīgā 

pakalpojuma darbību un par tā 

pieejamības īpašībām un struktūru; 

i)  informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, 

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu;  

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 

apakšpunktu.  

c)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 

attiecīgā pakalpojuma sniegšanā; 

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

 

d)  sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

d)  informāciju, kas nepieciešama, lai 

atvieglotu papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

e)  ietverot funkcijas, prakses, 

politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības.  

e)  funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai 

apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības. 

Or. en 
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Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  116 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – III iedaļa – B daļa – 1. punkts– ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus:  

1.  Lai personas ar invaliditāti un 

personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 

novecošanu, pēc iespējas vairāk saprātīgi 

paredzētajā veidā lietotu produktus, tos 

projektē un ražo, ievērojot Ba punktā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības, un šāda izstrāde un ražošana 

ietver: 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  117 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – III iedaļa – B daļa – 1. punkts – a līdz f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 
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i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

 

ii)  jābūt saprotamai,  

iii)  jābūt viegli uztveramai,   

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus;  

 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:  

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju; 

i)  instrukcijas saturs ir pieejams 

teksta formātos, kas izmantojami, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, un 

 

ii)  bezteksta saturam instrukcijā 

nodrošina alternatīvu;  

 

d)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

d)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi);  

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;  

e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai; 

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – III iedaļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[....] svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  119 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – III iedaļa – Ba daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ba. Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

iejaukšanos, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīgs, lai 

lietotājs iejauktos vokālā veidā. 
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 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām 

izzināšanas spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 

Or. en 
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Pamatojums 

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 

annexGrozījums Nr.  120 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

1. Lai pēc iespējas palielinātu 

personām ar invaliditāti paredzētu 

pakalpojumu saprātīgi paredzamu 

izmantošanu, tos sniedz, ievērojot 

Ba punktā izklāstītās funkcionālā 

snieguma prasības, un šāda pakalpojumu 

sniegšana ietver: 

a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 

B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās 

galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 

tehnikas iespēju" paredzētajiem 

noteikumiem; 

a)  produktus, ko pakalpojumu 

sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma 

sniegšanā saskaņā ar B punktā “Patērētāju 

izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu 

skaitļošanas tehnikas iespēju” 

paredzētajiem noteikumiem; 

b)  informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

b)  informāciju par attiecīgā 

pakalpojuma darbību un par tā 

pieejamības īpašībām un struktūru; 

i)  informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, 

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  
 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 

apakšpunktu;  

c)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 

attiecīgā pakalpojuma sniegšanā; 

c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 
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nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

d)  sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

d)  informāciju, kas nepieciešama, lai 

atvieglotu papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

e)  ietverot funkcijas, prakses, 

politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības.  

e)  funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai 

apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības. 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  121 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IV iedaļa – B daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus:  

1.  Lai pēc iespējas palielinātu 

personām ar invaliditāti un personām ar 

traucējumiem, kas saistīti ar 

novecošanu,paredzētu produktu saprātīgi 

paredzamu izmantošanu, toizstrādi un 

ražošanu nodrošina, ievērojot Ba punktā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības, un šāda izstrāde un ražošana 

ietver: 
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Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  122 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IV iedaļa – B daļa – 1. punkts – a līdz f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a)  uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

 

ii)  jābūt saprotamai,  

iii)  jābūt viegli uztveramai,   

iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus;  

 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:  

c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju; 

i) instrukcijas saturs ir pieejams 

teksta formātos, kas izmantojami, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, un 

 

ii)  bezteksta saturam instrukcijā 

nodrošina alternatīvu;  

 

d)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

d)  produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 
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informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

informāciju, ievadi un izvadi);  

e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;  

e)  produkta funkcionalitāti; 

nodrošinot funkcijas, kas paredzētas 

personu ar invaliditāti vajadzību 

apmierināšanai; 

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.  123 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[....] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  124 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IV iedaļa – Ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ba.  Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 
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 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

ieguldījumu, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīgs lietotāju vokāls ieguldījums. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j)  lietošana ar ierobežotām 

izzināšanas spējām 
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 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kuras 

atvieglo pieejamību, tā paredz vismaz 

vienu darbības režīmu, kas saglabā 

privātumu pieejamības atvieglošanai 

paredzēto IKT funkciju izmantošanas 

laikā. 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  125 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

1. Lai pēc iespējas palielinātu 

personām ar invaliditāti paredzētu 

pakalpojumu saprātīgi paredzamu 

izmantošanu, tos sniedz, ievērojot 

Da punktā izklāstītās funkcionālā 

snieguma prasības, un šāda pakalpojumu 

sniegšana ietver: 

a)  informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

a)  informāciju par attiecīgā 

pakalpojuma darbību un par tā 

pieejamības īpašībām un struktūru; 

i)  informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, 
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ii)  bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 

apakšpunktu;  

b)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 

attiecīgā pakalpojuma sniegšanā; 

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

 

c)  ietverot funkcijas, prakses, 

politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības. 

c)  funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai 

apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības; 

 ca)  uz mobilajām ierīcēm balstītus 

pakalpojumus, viedo biļešu pārdošanu un 

reāllaika informācijas sniegšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  126 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – B daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

B.  Tīmekļa vietnes, ko izmanto 

pasažieru transporta pakalpojumu 

sniegšanai 

svītrots 

a)  Tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, 

vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 

veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 

aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 

Savienības un starptautiskā mērogā.   

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  127 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – C daļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

C.  Uz mobilajām iekārtām balstīti 

pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un 

reāllaika informācijas sniegšana 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – C daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

svītrots 
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a)  informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām 

un struktūru nodrošinot šādi: 

 

i)  informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu,  

 

ii)  bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

 

iii)  elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 

apakšpunktu;  

 

b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – D daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus:  

1.  Lai pēc iespējas palielinātu 

personām ar invaliditāti un personām ar 

traucējumiem, kas saistīti ar 

novecošanu,paredzētu produktu saprātīgi 

paredzamu izmantošanu, toizstrādi un 

ražošanu nodrošina, ievērojot Da punktā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības, un šāda izstrāde un ražošana 
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ietver: 

Or. en 

Pamatojums 

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. 

Grozījums Nr.  130 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – D daļa – 1. punkts – a līdz d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 

i)jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

 

ii) jābūt saprotamai,  

iii) jābūt viegli uztveramai,   

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus;  

 

b) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi 

un izvadi) saskaņā ar 2. punktu; 

b) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi 

un izvadi);  

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;  

c) produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai; 

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  131 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – D daļa – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[....] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  132 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – Da daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Da. Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina audio darbības režīmus, 
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tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

ieguldījumu, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīgs lietotāju vokāls ieguldījums. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas 

riska samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina 

gaismjutīguma lēkmju izraisīšanas 

iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām 

izzināšanas spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 

Or. en 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  133 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

1. Lai pēc iespējas palielinātu personām ar 

invaliditāti paredzētu pakalpojumu 

saprātīgi paredzamu izmantošanu, tos 

sniedz, ievērojot Da punktā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 

D punktā paredzētajiem noteikumiem; 

a) produktus, ko pakalpojumu sniedzēji 

izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanā 
saskaņā ar D punktā paredzētajiem 

noteikumiem; 

b) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

b) informāciju par attiecīgā pakalpojuma 

darbību un par tā pieejamības īpašībām un 

struktūru; 

i) informācija ir pieejama teksta formātos, 

ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu 

alternatīvus palīgformātus, kurus var 

sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu, 

 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 

apakšpunktu;  

c) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 

pakalpojuma sniegšanā; 

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
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lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

d) ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem 
vajadzības.  

d) funkcijas, praksi, politikas nostādnes, 

procedūras un izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu 

personu ar invaliditāti vajadzības; 

 da) uz mobilajām ierīcēm balstītus banku 

pakalpojumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VI iedaļa – B daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

B. Tīmekļa vietnes, ko izmanto banku 

pakalpojumu sniegšanai 

svītrots 

Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz: 

 

a) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā;  

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  135 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VI iedaļa – C daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

C. Uz mobilajām iekārtām balstītie banku 

pakalpojumi 

svītrots 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

 

a) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

 

i) informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu,  

 

ii)bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu, 

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 

apakšpunktu;  

 

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā;  

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  136 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VI iedaļa – D daļa – 1. punkts – a līdz d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

 

ii) jābūt saprotamai,  

iii) jābūt viegli uztveramai,  

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus;  

 

b) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi 

un izvadi) saskaņā ar 2. punktu; 

b) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi 

un izvadi);  

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;  

c) produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai; 

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – D daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[....] svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  138 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – Da daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Da. Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

ieguldījumu, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīgs lietotāju vokāls ieguldījums. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 
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kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kas neprasa 

manipulācijas vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām 

izzināšanas spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  139 

Direktīvas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

1. Lai pēc iespējas palielinātu personām ar 

invaliditāti paredzētu pakalpojumu 

saprātīgi paredzamu izmantošanu, tos 

sniedz, ievērojot Ba punktā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 
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a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 

D punktā paredzētajiem noteikumiem; 

a) produktus, ko pakalpojumu sniedzēji 

izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanā 
saskaņā ar B punktā paredzētajiem 

noteikumiem; 

b) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

b) informāciju par attiecīgā pakalpojuma 

darbību un par tā pieejamības īpašībām un 

struktūru; 

i) informācija ir pieejama teksta formātos, 

ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu 

alternatīvus palīgformātus, kurus var 

sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu, 

 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 

apakšpunktu;  

c) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes, tiešsaistes 

lietojumprogrammas un e-grāmatas ierīci, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanā; 

c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

 

d) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

d) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem 
vajadzības.  

e) funkcijas, praksi, politikas nostādnes, 

procedūras un izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu 

personu ar invaliditāti vajadzības. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  140 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus:  

1. Lai pēc iespējas palielinātu personām ar 

invaliditāti un personām ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu,paredzētu 

produktu saprātīgi paredzamu 

izmantošanu, toizstrādi un ražošanu 

nodrošina, ievērojot Ba punktā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

izstrāde un ražošana ietver: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  141 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 1. punkts – a līdz f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu,  

 

ii) jābūt saprotamai,  

iii) jābūt viegli uztveramai,  

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 

 

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas un 

uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:  

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas un 

uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju;  

i) instrukcijas saturs ir pieejams 

teksta formātos, kas izmantojami, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 
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kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, un 

ii) bezteksta saturam instrukcijā 

nodrošina alternatīvu;  

 

d) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi 

un izvadi) saskaņā ar 2. punktu; 

d) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi 

un izvadi);  

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību 

apmierināšanai;  

e) produkta funkcionalitāti; 

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.  142 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  143 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VII iedaļa – Ba daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ba. Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 



 

PE597.391v01-00 98/113 PR\1113653LV.docx 

LV 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina arī vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

ieguldījumu, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīgs lietotāju vokāls ieguldījums. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 
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gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām izzināšanas 

spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  144 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

1. Lai pēc iespējas palielinātu personām ar 

invaliditāti paredzētu pakalpojumu 

saprātīgi paredzamu izmantošanu, tos 

sniedz, ievērojot Aa punktā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 

a) informāciju par pakalpojumu darbību un 

par to pieejamības īpašībām un struktūru 

nodrošinot šādi: 

a) informāciju par attiecīgā pakalpojuma 

darbību un par tā pieejamības īpašībām un 

struktūru; 

i) informācija ir pieejama teksta formātos, 

ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu 

alternatīvus palīgformātus, kurus var 

sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu, 

 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 

b) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 

attiecīgā pakalpojuma sniegšanā; 



 

PE597.391v01-00 100/113 PR\1113653LV.docx 

LV 

apakšpunktu;  

b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  145 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VIII iedaļa – Aa daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Aa. Funkcionālā snieguma prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 
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dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes 

spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

ieguldījumu, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīgs lietotāju vokāls ieguldījums. 

 g) lietošana ar ierobežotu 

manipulācijas spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu 

aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta 

kairinājuma izraisīšanas riska 

samazināšana līdz minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām izzināšanas 

spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kas atvieglo 

pieejamību, tā paredz vismaz vienu 

darbības režīmu, kas saglabā privātumu 

pieejamības atvieglošanai paredzēto IKT 

funkciju izmantošanas laikā. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  146 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus: 

1. Lai pēc iespējas palielinātu personām ar 

invaliditāti un personām ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu,paredzētu 

produktu saprātīgi paredzamu 

izmantošanu, toizstrādi un ražošanu 

nodrošina, ievērojot Aa daļā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

izstrāde un ražošana ietver: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pašā produktā sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus); 

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

 

ii) jābūt saprotamai,  

iii) jābūt viegli uztveramai,  

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  148 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju, kas atbilst šādām prasībām: 

c) produkta lietošanas, uzstādīšanas 

un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukciju; 

i) instrukcijas saturs ir pieejams 

teksta formātos, kas izmantojami, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, un 

 

ii) bezteksta saturam instrukcijā 

nodrošina alternatīvu; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

d) produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi); 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

e) produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 
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ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai; invaliditāti vajadzību apmierināšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – Aa daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Aa. daļa. Funkcionālā snieguma 

prasības: 

 a) lietošana bez redzes spējas 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze. 

 b) lietošana ar ierobežotu redzes spēju 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kas ļauj lietotājiem 

vieglāk izmantot šo ierobežoto redzes 

spēju. 

 c) lietošana bez krāsu uztveres 

 Ja IKT nodrošina vizuālus darbības 

režīmus, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīga krāsu uztvere. 

 d) lietošana bez dzirdes spējas 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 
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režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga 

dzirde. 

 e) lietošana ar ierobežotu dzirdes spēju 

 Ja IKT nodrošina darbības audiorežīmus, 

tā nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu ar pastiprinātām audiofunkcijām. 

 f) lietošana bez vokālās spējas 

 Ja IKT paredz lietotāju vokālu 

ieguldījumu, tā nodrošina vismaz vienu 

darbības režīmu, kura izmantošanai nav 

vajadzīgs lietotāju vokāls ieguldījums. 

 g) lietošana ar ierobežotu manipulācijas 

spēju vai spēku 

 Ja IKT paredz manuālas darbības, tā 

nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, 

kas lietotājiem ļauj izmantot IKT, veicot 

alternatīvas darbības, kuras neprasa 

manipulāciju vai roku spēku. 

 h) lietošana ar ierobežotu aizsniedzamību 

 Ja IKT produkti ir autonomi vai uzstādīti, 

to darbības elementiem jābūt 

aizsniedzamiem visiem lietotājiem. 

 i) ar gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas riska samazināšana līdz 

minimumam 

 Ja IKT paredz vizuālus darbības režīmus, 

tā nodrošina arī vismaz vienu darbības 

režīmu, kas līdz minimumam samazina ar 

gaismjutīgumu saistīta kairinājuma 

izraisīšanas iespēju. 

 j) lietošana ar ierobežotām izzināšanas 

spējām 

 IKT nodrošina vismaz vienu darbības 

režīmu, kas ietver funkcijas, kuras 

vienkāršo un atvieglo tā lietošanu. 

 k) Privātums 

 Ja IKT nodrošina funkcijas, kuras 

atvieglo pieejamību, tā paredz vismaz 

vienu darbības režīmu, kas saglabā 

privātumu pieejamības atvieglošanai 

paredzēto IKT funkciju izmantošanas 

laikā. 
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Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums aizsargā inovāciju Savienībā. Ar šo direktīvu bija paredzēts uzskaitīt tikai to, 

kas ir jādara pieejams, nevis to, kādā veidā tas būtu jādara. Tādēļ pieejamības prasības bija 

jādefinē tikai funkcionālā līmenī. Tomēr Komisijas sākotnējais priekšlikums ietver dažas 

tehniskas prasības, kas bija jāizņem. Jaunais funkcionālo prasību saraksts ir balstīts uz 

nākotnes vajadzībām un atbilst jaunā standarta (EN 301 549) — pirmā Eiropas standarta 

pieejamas IKT nodrošināšanai — sarakstam. Ikviena funkcionālajai prasībai būtu jābalstās 

uz saskaņotu standartu. 

 

Grozījums Nr.  153 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz: 

1. Lai pēc iespējas palielinātu 

personām ar invaliditāti paredzētu 

pakalpojumu saprātīgi paredzamu 

izmantošanu, tos sniedz, ievērojot Aa daļā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana 

ietver: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  154 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) darot pieejamu būvēto vidi, kurā 

sniedz pakalpojumu, tostarp transporta 

infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, neskarot 

valsts un Savienības tiesību aktus par 

nacionālo mākslas, vēstures un 

arheoloģisko vērtību aizsardzību; 

a) būvēto vidi, kurā sniedz attiecīgo 

pakalpojumu, tostarp transporta 

infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, neskarot 

valsts un Savienības tiesību aktus par 

nacionālo mākslas, vēstures un 

arheoloģisko vērtību aizsardzību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  155 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pakalpojuma sniegšanai 

nepieciešamās iekārtas, tostarp 

transportlīdzekļus, kuģus un aprīkojumu, 

darot pieejamu šādi: 

b) šādas attiecīgā pakalpojuma 

sniegšanai nepieciešamās iekārtas, tostarp 

transportlīdzekļus, kuģus un aprīkojumu: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  156 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) informācija ir pieejama dažādos 

veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  157 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – iii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) bezteksta vizuālajam saturam 

nodrošina alternatīvu; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  158 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 



 

PE597.391v01-00 108/113 PR\1113653LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 

A daļā paredzētajiem noteikumiem; 

c) attiecīgā pakalpojuma sniegšanā 

izmantotos produktus saskaņā ar A daļā 

paredzētajiem noteikumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  159 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

d) informāciju par attiecīgā 

pakalpojuma darbību un par tā 

pieejamības īpašībām un struktūru; 

i) informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, 

 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu, 

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

tiešsaistes lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar e) apakšpunktu; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  160 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

svītrots 
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izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, 

kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  161 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

f) informāciju, kas nepieciešama, lai 

atvieglotu papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  162 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums– IX iedaļa – B daļa – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) ietverot funkcijas, prakses, 

politikas un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības. 

g) funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas 

paredzētas, lai apmierinātu personu ar 

invaliditāti vajadzības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – X iedaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...]  svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā nav paredzēta izvēles iespēja — iekļaut būvēto vidi vai ne. Ir 

ierosināts izņemt šo atļaujošo klauzulu. Dalībvalstis, ja vēlēsies, joprojām varēs piemērot šo 

direktīvu būvētajai videi. Direktīvas 28. pantā ir iekļauts jauns punkts, ar kuru Komisijai tiek 

prasīts divu gadu laikā ziņot par iespējamu iekļaušanu. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Ievadpiezīmes 

ES tiesību akta par pieejamību (turpmāk — Akts) mērķis ir uzlabot pieejamu produktu un 

pakalpojumu iekšējā tirgus darbību, likvidējot šķēršļus, ko rada atšķirības tiesību aktos, un 

nepieļaujot jaunu šķēršļu radīšanu, kas, visticamāk, notiks to pienākumu dēļ, kuri dalībvalstīm 

noteikti saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti 

tiesībām (turpmāk — Konvencija). Savienības tiesību akti nereti tiek pieņemti a posteriori, lai 

likvidētu gadu gaitā dalībvalstu radītos šķēršļus. Šis tiesību akts ir preventīvas darbības 

piemērs.  

  

Komisijas priekšlikums ir labs darba pamats, taču tajā ir jāizdara vairāki pielāgojumi, lai 

nodrošinātu, ka tiek sasniegti Akta mērķi, proti, panākt pareizo līdzsvaru starp personu ar 

invaliditāti vajadzībām, radīt iespējas inovatīviem jauniem produktiem un pakalpojumiem un 

tajā pašā laikā samazināt nesamērīgas izmaksas uzņēmumiem. Referents apzinās, ka par Aktu 

tika paziņots jau Komisijas 2010. gada stratēģijā invaliditātes jomā, un uzskata, ka ir pienācis 

laiks rīkoties.  

Atbilstība starptautiskajam kontekstam 

Referents ir centies Aktu pieskaņot starptautiskajam kontekstam. Piemēram, Komisijas 

priekšlikumā ir paredzēts paplašināt direktīvas piemērošanas jomu, tajā iekļaujot arī personas 

ar funkcionāliem ierobežojumiem. Ņemot vērā to, ka Konvencija attiecas tikai uz pirmo 

kategoriju un ka Akta mērķis ir ierobežot jaunu tās piemērošanas radītus šķēršļus, referents 

nav pārņemis šo Komisijas priekšlikumu. Personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

definīcija ir Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ekskluzīva kompetence, un tāpēc tā 

netika grozīta. Tomēr tās izmantošana aprobežojas ar jaunu apsvērumu. 

  

Šajā apsvērumā paskaidrots, ka Aktam būs pozitīva ietekme uz personām ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, piemēram, uz vecāka gadagājuma cilvēkiem vai grūtniecēm. Ir pierādīts, ka 

preču un pakalpojumu labāka pieejamība uzlabo arī citu cilvēku — ne tikai cilvēku ar 

invaliditāti — dzīves kvalitāti.  

Kad vien iespējams — nozaru pieeja 

Referents saprot nepieciešamību pēc horizontālas pieejas dažiem produktiem un 

pakalpojumiem, taču uzskata, ka nozaru pieeja ir labāks variants, ja tā ir iespējama. Tādēļ 

referents ir ņēmis vērā attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par audiovizuālo plašsaziņas 

līdzekļu pakalpojumiem izraudzīto referentu ieceri tās piemērošanas jomā iekļaut dažas 

pieejamības prasības. Referents ir nolēmis ziņojuma projektā neizslēgt minētos pakalpojumus 

un aprīkojumu no šīs direktīvas darbības jomas. Tomēr viņš analizēs sarunās Kultūrās 

komitejā panākto progresu un izņems minētos pakalpojumus un aprīkojumu, ja uzskatīs, ka tie 

ir pietiekami aptverti direktīvā par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem.  

 

Līdzīgi telefonijas pakalpojumus un aprīkojumu reglamentē nesen ierosinātā direktīva par 

Eiropas elektronisko sakaru kodeksu. Referents ir nolēmis ziņojuma projektā neizslēgt šos 

pakalpojumus un aprīkojumu no šīs direktīvas piemērošanas jomas un nesaskaņot to 

definīciju. Ja izrādīsies, ka šos produktus un pakalpojumus var pietiekami aptvert Eiropas 
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elektronisko sakaru kodekss, referents ierosinās uz to pārcelt attiecīgos noteikumus. 

Saskaņots Eiropas tiesiskais regulējums 

Komisijas priekšlikumā ir ierosināts izmantot Aktu kā drošības tīklu attiecībā uz pieejamības 

prasībām, tādējādi ļaujot to piemērot papildus spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, 

ka attiecībā uz atsevišķiem produktiem un pakalpojumiem visā Eiropā ir sasniegts vienāds 

prasību līmenis. Referents uzskata, ka šī pieeja ir pamatota gadījumos, kad spēkā esošajos 

tiesību aktos nav sniegta sīkāka informācija par to, kā panākt pieejamību, taču neatbalsta šīs 

pieejas izmantošanu nozarēs, kurās nesen ir ieviestas jaunās Eiropas līmeņa prasības vai kuras 

pieejamības ziņā jau tiek regulētas, piemēram, transporta nozare. Noteikumu maiņa procesa 

vidū nav labākas likumdošanas piemērs, un tā var būt ļoti kaitējoša. 

  

Tādēļ referents ir raudzījies, lai gadījumos, kad operatoriem jau tiek piemēroti Eiropas tiesību 

akti par pieejamību, šis tiesību akts nekļūtu par papildu slāni. Referents arī ir likvidējis 

ekonomikas dalībniekiem piemērojamo prasību pārklāšanos un iespējamu neatbilstību starp 

prasībām. Ir svarīgi arī paskaidrot, ka šī direktīva nemainīs pašreiz spēkā esošo tiesību aktu 

obligāto vai brīvprātīgo raksturu. Tās mērķis ir tikai paskaidrot, kādas ir pieejamības prasības, 

ja tādas ir iekļautas tiesību aktos. 

Jaunā tiesiskā regulējuma pielāgošana pieejamībai 

Referents atbalsta Komisijas lēmumu šajā direktīvā izmantot jauno tiesisko regulējumu1. 

Tomēr, lai minētais regulējums atbilstu Aktam, tas ir nedaudz jāpielāgo. Piemēram, tirgus 

uzraudzības iestādes parasti pieprasa atsaukt produktus tikai tad, ja produkts nav drošs 

patērētājiem vai ir kaitīgs videi. Nepieejams produkts neatbilst nevienam no šiem 

gadījumiem. Ja ražotājs neievēro šīs direktīvas noteikumus, varēs piemērot citus korektīvus 

pasākumus un sankcijas, piemēram, kā galējo līdzekli — produkta izņemšanu no pārdošanas, 

ja ražotājs, piemēram, neraugoties uz attiecīgās iestādes pieprasījumiem, turpina laist tirgū 

nepieejamu produktu, kas ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā. Turklāt nepieejams 

produkts nedrīkst radīt risku kā tādu. Lai atspoguļotu šo realitāti, tika pielāgots Komisijas 

priekšlikums. 

 

Vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem  

Mikrouzņēmumi nespētu tikt galā ar pienākumiem, kas izriet no šīs direktīvas. Saskaņā ar 

Komisijas priekšlikumu nelielam neatkarīgam mazumtirdzniecības tirgotājam vai grāmatu 

pārdevējam, kas nolemtu izveidot tīmekļa vietni savu preču pārdošanai, būtu jānodrošina tās 

pilnīga pieejamība personām ar invaliditāti. Referents šo prasību uzskata par nesamērīgu. 

Šāds neliels pārdevējs kā iespējamu problēmas risinājumu nevarētu izmantot arī 12. un 

22. pantā paredzēto atkāpes klauzulu, jo tādā gadījumā pēc attiecīgās iestādes pieprasījuma 

būtu jāveic analīze par “aplēstajām uzņēmēju izmaksām un ieguvumiem attiecībā pret 

aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai 

pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu”. 

                                                 

1 Jaunais tiesiskais regulējums sastāv no divām regulām (Regulas (EK) Nr. 764/2008 un Regulas (EK) 

Nr. 765/2008) un viena lēmuma (Lēmums Nr. 768/2008). Tas ir pasākumu kopums, kura mērķis ir uzlabot 

tirgus uzraudzību un atbilstības izvērtējumu kvalitāti. Tas arī precizē CE zīmes izmantošanu un nosaka 

instrumentu kopumu izmantošanai tiesību aktos, ar ko reglamentē produktus. Komisijas galvenais mērķis ir 

panākt, lai produktu saskaņošanas tiesību akti atbilstu Lēmuma Nr. 768/2008 atsauces noteikumiem. Tas arī ir 

tas, kas tika izdarīts šīs direktīvas kontekstā.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
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Mums būtu jāsamazina šīs direktīvas prasību radītais slogs maziem un vidējiem 

uzņēmumiem. Tomēr ir svarīgi tos paturēt direktīvas piemērošanas jomā. Tādēļ tiek ierosināts 

tiem noteikt vieglāku režīmu. Šajā nolūkā referents ierosina izņemt prasību MVU informēt 

iestādes, ja tie vēlas izmantot 12. un 22. pantā noteikto atkāpi. 

 

Nobeiguma piezīmes 

Referents pilnībā atbalsta Komisijas mērķi panākt lielāku pieejamību personām ar invaliditāti. 

To var sasniegt ar vienotā tirgus palīdzību. Pašreizējo šķēršļu likvidēšana un turpmāku šķēršļu 

nepieļaušana stiprinās vienoto tirgu, un no tā labumu gūs visi Eiropas iedzīvotāji un 

uzņēmumi. Labāka regulējuma principiem vajadzētu būt virzītājspēkam, lai nodrošinātu, ka 

šis Eiropas tiesību akts atbilst izvirzītajam mērķim.  

 

Inovācija ir neapšaubāmi svarīgs priekšnosacījums šī priekšlikuma mērķa sasniegšanai, un 

tāpēc referents ierosina paredzēt pietiekamas iespējas inovatīviem uzņēmumiem. Balstoties uz 

iepriekšējo veiksmīgo pieredzi, viņš ierosina pieejamības prasības balstīt uz funkcionalitāti, 

nevis uz tehniskām specifikācijām.  

 

 

 


