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ĪSS PAMATOJUMS

Ierosinātais „Eiropas tiesību akts par pieejamību” ir būtisks tiesību akts, kas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanas 
ietvaros var visā Eiropā uzlabot konkrētā sarakstā ietvertu produktu un pakalpojumu 
pieejamību personām ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un personām ar traucējumiem.

PETI komiteja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā pozitīvu soli ceļā uz iekļaujošāku 
iekšējo tirgu, cenšoties apmierināt arī visneaizsargātāko iedzīvotāju vajadzības. Ierosinātie 
pasākumu būtu jāpieņem, neraugoties uz to, ka nav paredzēts  dalībvalstīm obligāti piemērot 
UNCRPD, tādējādi nav atrisināta vispārējā problēma, proti, nav likvidēti šķēršļi, ar ko 
saskaras personas ar invaliditāti.

Ņemot vērā to, ka priekšlikuma darbības joma ietver tikai konkrētus pakalpojumu un 
produktu aspektus un tādējādi tikai daļēji aptver pareizās pieejamības prasības, būtu jāapsver 
iespēja piemērot holistisku pieeju, lai kompensētu izlaidumus, kas neļauj attiecīgajiem 
pasākumiem būt pilnībā lietderīgiem.  

Eiropas tiesību aktā par pieejamību ir jāietver ne tikai konkrētajā sarakstā ietverto produktu 
un pakalpojumu dizains un specifikācijas, bet arī pienākums izveidot to pieejamību veicinošu 
vidi, pretējā gadījumā tos reāli nevarēs izmantot.

Ņemot vērā to, ka pielāgojumi, kas uzņēmumiem būtu jāveic, lai padarītu savus produktus 
pieejamus, ir dārgi, bet vairākumam personu ar traucējumiem ir ievērojami finansiālie 
ierobežojumi, nav darba iespēju un tās bieži dzīvo tuvu nabadzībai vai ir pakļautas nabadzības 
riskam,  

būtu jāgarantē, ka tām nebūs jāsedz produktu un pakalpojumu pielāgošanas izmaksas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizskata veidi, kā izmantot ES finansējumu, jo īpaši finansējumu, kas 
paredzēts MVU atbalstam, jo šiem uzņēmumiem būs lielākas grūtības veikt vajadzīgās 
izmaiņas.

Ja tiks izmantota definīcija “personas ar invaliditāti vai ar funkcionāliem ierobežojumiem”, 
jaunā direktīva nebūs maksimāli iekļaujoša, jo šī definīcija neatspoguļo to, cik lielas, 
daudzveidīgas un sarežģītas ir ietekmēto personu problēmas. Turklāt ierosinātā definīcija ir 
pamatota uz medicīnisko modeli un ir pretrunā UNCRPD, kas ir balstīta uz sociālo modeli. 
Tāpēc tiek ierosināta definīcija “personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas 
saistīti ar novecošanu vai jebkuriem citiem traucējumiem”. 

Lai izvairītos no nevēlamām regulējuma nepilnībām, tiek ieteikts direktīvas darbības jomā 
nepārprotami iekļaut transporta infrastruktūru un transportlīdzekļus, kuri nav minēti citos ES 
tiesību aktos, kas attiecas uz pieejamības nodrošināšanu. 

Kaut gan priekšlikumā ir apskatīti jauni produkti, vajadzība pielāgot apritē jau esošus 
produktus ir acīmredzama, un to apliecina arī ievērojams skaits lūgumrakstu, kas pierāda, ka 
daudzas ar ikdienas dzīvi un pārvietošanos saistītas nepieciešamības joprojām nav uzlabotas 
un pieejamas. Pēc direktīvas ieviešanas, novērtēšanas un apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām tā būtu jāpārskata un jāparedz tās darbības jomas paplašināšana, lai tā pakāpeniski 
aptvertu arī apritē jau esošus produktus. 
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Kaut gan priekšlikuma I pielikumā “saprotamība” norādīts kā kritērijs, lai uzlabotu personu ar 
intelektuāliem traucējumiem iespējas piekļūt produktiem un pakalpojumiem, PETI komiteja 
iesaka apsvērt iespēju iekļaut kritēriju “saprotamība” kā prasību visiem attiecīgajiem 
produktiem un pakalpojumiem, kuri ir šīs direktīvas un tās pielikumu darbības jomā. 

ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja neatzīst termina „nesamērīgs slogs” lietošanu 
un, ja to uzskatīs par iemeslu direktīvas nepiemērošanai, tas varētu bīstamā kārtā ļaut daļai 
ieinteresēto personu izvairīties no savu pienākumu pildīšanas. Jēdzienu “nesamērīgs slogs” 
definējošie kritēriji ir jānosaka ļoti rūpīgi.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 21. un 
26. pantu,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu 
pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai 
apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu 
produktu un pakalpojumu pieejamība 
iekšējā tirgū.

(1) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus un likvidējot šķēršļus pieejamu 
produktu un pakalpojumu brīvai apritei. 
Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu 
un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pieejamu produktu un pakalpojumu 
pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju
skaits, kuriem ir invaliditāte un/vai 
funkcionāli ierobežojumi, ievērojami 
pieaugs līdz ar Eiropas Savienības 
iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā 
produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, 
veido iekļaujošāku sabiedrību un veicina 
spēju dzīvot neatkarīgi.

(2) Pieejamu produktu un pakalpojumu 
pieprasījums ir liels. Par to liecina lielais 
Eiropas Parlamentam iesniegto 
lūgumrakstu skaits, kuros paustas bažas 
par produktu un pakalpojumu 
pieejamību. Tādu personu skaits, kurām ir 
invaliditāte vai traucējumi, kas saistīti ar 
novecošanu, vai jebkuri citi traucējumi, 
ievērojami pieaugs līdz ar Eiropas 
Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, 
kurā produkti un pakalpojumi ir 
pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību 
un ir galvenais priekšnosacījums spējai
dzīvot neatkarīgi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Sievietes un meitenes ar 
invaliditāti ir pakļautas vairākiemeslu 
diskriminācijai. Dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu visu 
pamattiesību un brīvību pilnīgu un 
vienlīdzīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 5

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 

(3) Atšķirības tiesību aktos un 
administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis 
pieņēmušas attiecībā uz produktu un 
pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti, ar novecošanu saistītiem vai 
jebkuriem citiem traucējumiem rada 
šķēršļus šādu produktu un pakalpojumu 
brīvai apritei un kropļo efektīvu 
konkurenci iekšējā tirgū. Šādi šķēršļi īpaši 
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mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). skar uzņēmējus, jo īpaši mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU).

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Valstu dažādo pieejamības prasību 
dēļ jo īpaši individuāliem saimnieciskās 
darbības veicējiem, MVU un 
mikrouzņēmumiem nav stimula sākt 
uzņēmējdarbību ārpus savas valsts tirgus. 
Valstu un pat reģionālās vai vietējās 
pieejamības prasības, ko dalībvalstis 
pašreiz ir ieviesušas, atšķiras gan attiecībā 
uz darbības jomu, gan detalizācijas pakāpi. 
Sakarā ar papildu izmaksām, kas rodas, 
katram valsts tirgum atsevišķi izstrādājot 
un tirgojot pieejamus produktus un 
pakalpojumus, minētās atšķirības negatīvi 
ietekmē konkurētspēju un izaugsmi.

(4) Valstu dažādo pieejamības prasību 
dēļ jo īpaši individuāliem saimnieciskās 
darbības veicējiem, MVU un 
mikrouzņēmumiem nav stimula sākt 
uzņēmējdarbību ārpus savas valsts tirgus. 
Valstu un pat reģionālās vai vietējās 
pieejamības prasības, ko dalībvalstis 
pašreiz ir ieviesušas, atšķiras gan attiecībā 
uz darbības jomu, gan detalizācijas pakāpi. 
Sakarā ar papildu izmaksām, kas rodas, 
katram valsts tirgum atsevišķi izstrādājot 
un tirgojot pieejamus produktus un 
pakalpojumus, minētās atšķirības negatīvi 
ietekmē konkurētspēju un izaugsmi. 
Turklāt valsts iestādes, ražotāji un 
pakalpojumu sniedzēji saskaras ar 
neatbilstībām, kādas pastāv starp 
pieejamības prasībām, kas tiem jāievēro, 
lai varētu sniegt pārrobežu pakalpojumus, 
un piemērojamo tiesisko regulējumu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ, lai likvidētu pieejamu 
produktu un pakalpojumu tirgus 
sadrumstalotību, radītu apjomradītus 
ietaupījumus, veicinātu pārrobežu 
tirdzniecību un mobilitāti, kā arī lai 
palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus 
uz inovācijām nevis tos izmantot, 
nodrošinot atbilstību sadrumstalotām 
tiesiskajām prasībām Savienībā, un lai 

(6) Tādēļ, lai likvidētu pieejamu 
produktu un pakalpojumu tirgus 
sadrumstalotību, radītu apjomradītus 
ietaupījumus, veicinātu pārrobežu 
tirdzniecību un mobilitāti, mazinot un 
novēršot šķēršļus, un veicinātu produktu 
un pakalpojumu aprites, kā arī personu ar 
invaliditāti pārvietošanās brīvību, kā arī 
lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt 
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nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina 
valstu pasākumi.

resursus uz inovācijām, nevis tos izmantot, 
nodrošinot atbilstību sadrumstalotām 
tiesiskajām prasībām Savienībā, un lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina 
valstu pasākumi.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iekšējam tirgum izvirzīto 
pieejamības prasību saskaņošanas 
priekšrocības apliecina Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2014/33/ES 
piemērošana attiecībā uz liftiem1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 661/20092 piemērošana transporta 
jomā.

(7) Iekšējam tirgum izvirzīto 
pieejamības prasību saskaņošanas 
priekšrocības apliecina Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2014/33/ES 
piemērošana attiecībā uz liftiem1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 661/20092 piemērošana transporta 
jomā; tomēr dalībvalstis pilnībā neīsteno 
minēto direktīvu un pilnībā nepiemēro 
minēto regulu, un, ja jā, tad ne 
vienveidīgi.

____________________ ____________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/33/ES 
par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz liftiem un liftu drošības 
sastāvdaļām (OV L 96, 29.3.2014., 251. 
lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/33/ES 
par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz liftiem un liftu drošības 
sastāvdaļām (OV L 96, 29.3.2014., 251. 
lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 
par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā 
uz mehānisko transportlīdzekļu, to 
piekabju un tiem paredzēto sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 
vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 
1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 
par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā 
uz mehānisko transportlīdzekļu, to 
piekabju un tiem paredzēto sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību 
vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 
1. lpp.).
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šī direktīva respektē pamattiesības 
un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar 
šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai 
pilnībā tiktu ievērotas personu ar 
invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, 
kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu 
neatkarību, sociālo un profesionālo 
integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un 
veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 26. panta piemērošanu.

(9) Šī direktīva respektē pamattiesības 
un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar 
šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai 
pilnībā tiktu ievērotas personu ar 
invaliditāti un personu ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem, tiesības izmantot 
pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
viņu neatkarību, sociālo un profesionālo 
integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un 
veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 25. un 26. panta piemērošanu.

Pamatojums

Pamattiesību hartas 25. pants: “Vecāka gadagājuma cilvēku tiesības.

Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu 
dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē.”

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas" 
vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski 
un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots 
digitālais vienotais tirgus. Savienības 
patērētāji vēl joprojām neizmanto visas 
cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt 
vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu 
skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. 
Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu 
pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. 
Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai 
nodrošinātu jaunā elektroniskā satura 
pilnīgu pieejamību arī personām ar 

(10) "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas" 
vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski 
un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots 
digitālais vienotais tirgus, veicinot 
tirdzniecību un nostiprinot nodarbinātību 
Eiropas Savienībā. Savienības patērētāji 
vēl joprojām neizmanto visas cenu un 
izvēles priekšrocības, ko var sniegt 
vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu 
skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. 
Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu 
pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. 
Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai 
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invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū 
ir jāsaskaņo pieejamības prasības un 
jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji 
neatkarīgi no to spējām var pilnībā 
izmantot minētā tirgus priekšrocības.

nodrošinātu jaunā elektroniskā satura 
pilnīgu pieejamību arī personām ar 
invaliditāti un personām ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem. Tāpēc digitālajā 
vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības 
prasības un jānodrošina, ka visi Savienības 
iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var 
pilnībā izmantot minētā tirgus 
priekšrocības.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konvencijas 9. pantā paredzēts, ka 
Konvencijas dalībvalstīm jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka personām ar 
invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem ir pieeja 
fiziskajai videi, transportam, informācijai 
un sakariem, tostarp informācijas un sakaru 
tehnoloģijām un sistēmām, kā arī citiem 
objektiem un pakalpojumiem, kas ir atvērti 
vai ko sniedz sabiedrībai gan pilsētās, gan 
lauku rajonos. Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Personu ar invaliditāti 
tiesību komiteja norādīja, ka ir jāizveido 
tiesiskais regulējums ar konkrētiem, 
izpildāmiem un laika ziņā terminētiem 
kritērijiem, lai pārraudzītu pakāpenisku 
pieejamības īstenošanu.

(12) Konvencijas 9. pantā paredzēts, ka 
Konvencijas dalībvalstīm jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka personām ar 
invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem ir tāda pati 
pieeja fiziskajai videi, transportam, 
informācijai un sakariem, tostarp 
informācijas un sakaru tehnoloģijām un 
sistēmām, kā arī citiem objektiem un 
pakalpojumiem, kas ir atvērti vai ko sniedz 
sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku rajonos. 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar 
invaliditāti tiesību komiteja norādīja, ka ir 
jāizveido tiesiskais regulējums ar 
konkrētiem, izpildāmiem un laika ziņā 
terminētiem kritērijiem, lai pārraudzītu 
pakāpenisku pieejamības īstenošanu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Sakarā ar konvencijas stāšanos 
spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs 
nepieciešamība pieņemt papildu valsts 
noteikumus par produktu un pakalpojumu 
pieejamību, kas savukārt, ja nebūs 

(13) Sakarā ar konvencijas stāšanos 
spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs 
nepieciešamība pieņemt papildu valsts 
noteikumus, tostarp attiecībā uz apbūvēto 
vidi, kas saistīta ar produktu un 
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Savienības līmeņa rīcības, vēl vairāk 
palielinātu atšķirības valstu noteikumu 
starpā.

pakalpojumu nodrošināšanu, kas savukārt, 
ja nebūs Savienības līmeņa rīcības, vēl 
vairāk palielinātu atšķirības valstu 
noteikumu starpā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Eiropas stratēģiju invaliditātes 
jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās 
veidot Eiropu bez šķēršļiem33, kas ir 
saskaņā ar Konvenciju, pieejamību nosaka 
par vienu no astoņām rīcības jomām, un tās 
mērķis ir nodrošināt produktu un 
pakalpojumu pieejamību.

(15) Ar Eiropas stratēģiju invaliditātes 
jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās 
veidot Eiropu bez šķēršļiem33, kas ir 
saskaņā ar Konvenciju, pieejamību, kas ir 
priekšnoteikums līdzdalībai sabiedrībā,
nosaka par vienu no astoņām rīcības 
jomām, un tās mērķis ir nodrošināt 
produktu un pakalpojumu pieejamību.

__________________ __________________

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

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Produkti un pakalpojumi, kas 
ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, tika 
izvēlēti pārbaudes pasākumā, kuru veica 
ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā 
un ar kuru noteica personām ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti un vecākiem 
cilvēkiem, svarīgus produktus un 
pakalpojumus; par svarīgiem produktiem 
un pakalpojumiem noteica tādus, attiecībā 
uz kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas vai, 
visticamāk, pieņems atšķirīgas pieejamības 
valsts prasības.

(16) Produkti un pakalpojumi, kas 
ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, tika 
izvēlēti pārbaudes pasākumā, kuru veica 
ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā 
un ar kuru noteica personām ar invaliditāti 
un personām ar traucējumiem, kas saistīti
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, svarīgus produktus un 
pakalpojumus; par svarīgiem produktiem 
un pakalpojumiem noteica tādus, attiecībā 
uz kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas vai, 
visticamāk, pieņems atšķirīgas pieejamības 
valsts prasības.

Grozījums Nr. 15
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Pieejamības prasības jāievieš 
uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk 
apgrūtinošā veidā, darbības jomā iekļaujot 
tikai rūpīgi atlasītus produktus un 
pakalpojumus.

(18) Pieejamības prasības, kas ļauj 
visiem cilvēkiem pilnībā izmantot 
produktus, pakalpojumus un 
infrastruktūru, uz ko attiecas šī direktīva, 
jāievieš visiedarbīgākajā un uzņēmējus un 
dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tādēļ ir nepieciešams precizēt 
pieejamības prasības tādu produktu un 
pakalpojumu laišanai tirgū, kas ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu 
to brīvu apriti iekšējā tirgū.

(19) Tādēļ ir nepieciešams precizēt 
pieejamības prasības šīs direktīvas 
darbības jomā ietilpstošo produktu un 
pakalpojumu laišanai tirgū, kā arī ar šo 
produktu un pakalpojumu nodrošināšanu 
saistītajai būvētajai videi, lai nodrošinātu 
šo produktu un pakalpojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un personu mobilitāti.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstis veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 
kad produkti un pakalpojumi, kas ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, atbilst 
attiecīgajām pieejamības prasībām, to brīva 
aprite Savienībā netiek kavēta pieejamības 
apsvērumu dēļ.

(22) Dalībvalstīm jāveic visi atbilstīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 
kad produkti un pakalpojumi, kas ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, atbilst 
attiecīgajām pieejamības prasībām, to brīva 
aprite Savienībā netiek kavēta pieejamības 
apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 18



PE583.968v03-00 12/87 AD\1115175LV.docx

LV

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.

(23) Dažkārt būvētās vides pieejamība 
ir priekšnoteikums, lai personas ar 
invaliditāti varētu pilnībā izmantot 
direktīvas darbības jomā esošos 
pakalpojumus. Ar vienādas pieejamības 
prasībām būvētai videi būtu jāveicina ar to 
saistītu pakalpojumu brīva aprite un 
personu ar invaliditāti brīva pārvietošanās. 
Tādēļ šī direktīva būvēto vidi, ko izmanto 
pakalpojumu sniegšanai, iekļauj šīs 
direktīvas darbības jomā, nodrošinot 
atbilstību X pielikumā noteiktajām 
pieejamības prasībām.

Grozījums Nr. 19

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/ES1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2014/24/ES2 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2014/25/ES3 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. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2014/23/ES1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2014/24/ES2 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2014/25/ES3 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. Tāpat Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2010/13/ES3a, Eiropas Parlamenta un 
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Padomes Direktīvā 2011/83/ES3b, kā arī 
jebkurā citā spēkā esošā Savienības 
tiesību aktā ir jāņem vērā prasība par 
pieejamību personām ar invaliditāti un 
personām ar traucējumiem, kas saistīti ar 
novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem. Jebkuriem citiem 
turpmākiem Savienības tiesību aktiem, 
kuri atsaucas uz pieejamību personām ar 
invaliditāti, ir jāpalīdz patērētājiem 
pieņemt pārdomātus lēmumus, un 
Savienības iestādēm, pārskatot Savienības 
tiesību aktus, ir jāņem vērā pieejamība.

____________________ ____________________

1 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.).

1 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.).

2 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, 
28.3.2014., 65. lpp.).

2 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, 
28.3.2014., 65. lpp.).

3 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.).

3 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.).

3a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 10. marta Direktīva 
2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus 
dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 
15.4.2010., 1. lpp.).

3b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Direktīva 
201/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lielāko daļu darbvietu Savienībā 
nodrošina MVU un mikrouzņēmumi. Tiem 
ir milzīga nozīme turpmākajā izaugsmē, 
bet tie bieži sastopas ar kavēkļiem un 
šķēršļiem produktu un pakalpojumu 
izstrādē, īpaši pārrobežu kontekstā. Tādēļ ir 
nepieciešams atvieglot MVU un 
mikrouzņēmumu darbu, saskaņojot valstu 
noteikumus attiecībā uz pieejamību un 
vienlaikus saglabājot vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus.

(26) Lielāko daļu darbvietu Savienībā 
nodrošina MVU un mikrouzņēmumi. Tiem 
ir milzīga nozīme turpmākajā ekonomikas 
attīstībā, bet tie bieži sastopas ar kavēkļiem 
un šķēršļiem produktu un pakalpojumu 
izstrādē, īpaši pārrobežu kontekstā. Tādēļ ir 
nepieciešams atvieglot MVU un 
mikrouzņēmumu darbu, saskaņojot valstu 
noteikumus attiecībā uz pieejamību un 
vienlaikus saglabājot vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 21

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 augstu pieejamības 
līmeni un garantētu taisnīgu konkurenci 
Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild 
par produktu un pakalpojumu atbilstību, 
ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus un 
pieejamības prasības piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā ražotājs sīki pārzina (30) Ražotājs sniedz detalizētu 
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projektēšanas un ražošanas procesu, tas 
vislabāk var veikt pilnu atbilstības 
novērtējuma procedūru. Atbilstības 
novērtējuma veikšanai vajadzētu būt 
ražotāja kompetencē.

informāciju par projektēšanas un 
ražošanas procesu, sadarbojoties nolūkā
veikt pilnu atbilstības novērtējuma 
procedūru. Ar atbilstības novērtēšanu 
saistītie pienākumi būtu jāuzņemas 
kompetentajai tirgus uzraudzības iestādei, 
sadarbojoties ar personu ar invaliditāti 
pārstāvības organizācijām, pienācīgi 
ievērojot konfidencialitāti un neizpaužot 
komercnoslēpumus.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Importētājiem būtu jānodrošina, lai 
produkti no trešām valstīm, kuri nonāk 
Savienības tirgū, atbilstu šīs direktīvas 
pieejamības prasībām un jo īpaši lai 
ražotāji šiem produktiem būtu veikuši 
attiecīgas atbilstības novērtēšanas 
procedūras.

(32) Importētājiem būtu jānodrošina, lai 
produkti no trešām valstīm, kuri nonāk 
Savienības tirgū, atbilstu šīs direktīvas 
pieejamības prasībām, un lai 
kompetentajai tirgus uzraudzības iestādei 
tiktu sniegta visa informācija, kas 
nepieciešama, lai veiktu šiem produktiem 
piemērojamās atbilstības novērtēšanas 
procedūras.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Proporcionalitātes apsvērumu dēļ
pieejamības prasības būtu jāpiemēro tikai 
tiktāl, ciktāl tās attiecīgajam uzņēmējam 
nerada nesamērīgu slogu vai neprasa veikt 
tādas produktu un pakalpojumu izmaiņas, 
kuru rezultātā tie, salīdzinot ar noteiktajiem 
kritērijiem, tiktu būtiski pārmainīti.

(36) Proporcionalitātes apsvērumu dēļ 
pieejamības prasības būtu jāpiemēro tikai 
tiktāl, ciktāl tās attiecīgajam uzņēmējam 
nerada nesamērīgu slogu vai neprasa veikt 
tādas produktu un pakalpojumu izmaiņas, 
kuru rezultātā tie, salīdzinot ar noteiktajiem 
kritērijiem, tiktu būtiski pārmainīti. Tomēr 
ir jāievieš kontroles mehānismi, lai 
vajadzības gadījumā pārbaudītu, vai 
pieejamības prasību piemērošanas 
izņēmumi ir pamatoti.
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Pamatojums

Termins “nesamērīgs slogs” ir pārāk neskaidrs un vispārīgs. Tas pieļauj pārāk lielu izvēles 
brīvību, kuras dēļ pat lielas publiskas celtnes var palikt nepieejamas, ja attiecīgās 
kompetentās iestādes, atsaucoties uz "aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti" un 
"aplēstajām pielāgošanas izmaksām", piemēram, nolemj, ka jānodrošina viena pakalpojuma 
pieejamība.

Grozījums Nr. 25

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) Direktīvai vajadzētu būt vērienīgai, 
bet vienlaikus tajā arī jāievēro princips 
"vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem" un jāņem vērā 
administratīvais slogs un grūtības, 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. Kaut 
gan atbilstības novērtējuma noteikumu 
izņēmumi būtu jāinterpretē šauri, tie 
jāpiemēro samērīgi, lai MVU būtība 
nezaudētu jēgu. Līdz ar to, izstrādājot 
noteikumus vispiemērotāko atbilstības 
novērtēšanas procedūru izvēlei un 
īstenošanai, būtu jāņem vērā MVU 
stāvoklis un būtu jānodrošina, ka
pienākumi novērtēt pieejamības prasību 
atbilstību 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.

Pamatojums

Šajā apsvērumā bija pretruna — no vienas puses, mēs prasām neradīt MVU nesamērīgu 
slogu, bet, no otras puses — paredzam, ka noteikumu izņēmumi jāinterpretē šauri. Ar šo 
papildinājumu mēģinām precizēt — kaut gan vēlamies atbalstīt MVU, viņi nedrīkstētu 
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ļaunprātīgi izmantot iespēju paredzēt izņēmumus.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ja uzņēmēji kādam produktam vai 
pakalpojumam ir piemērojuši drošības 
klauzulas, uzņēmējiem būtu jāinformē 
patērētāji, ka attiecīgais produkts vai 
pakalpojums neatbilst — vai nu pilnībā 
vai daļēji — šajā direktīvā paredzētajām 
pieejamības prasībām, un jānorāda, kādi 
ir šādas neatbilstības vai daļējas 
neatbilstības iemesli. Informācija būtu 
jāsniedz skaidrā, pieejamā un 
patērētājiem viegli saprotamā veidā.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību 
piemērojamām prasībām, jāparedz 
pieņēmums par to produktu un 
pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst 
brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar 
mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto 
prasību tehniskās specifikācijas. Komisija 
attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau 
vairākus standartizācijas pieprasījumus 
Eiropas standartizācijas organizācijām; šie 
pieprasījumi attiecas uz saskaņoto 
standartu sagatavošanu.

(39) Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību 
piemērojamām prasībām, jāparedz 
pieņēmums par to produktu un 
pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst 
brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar 
mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto 
prasību tehniskās specifikācijas. Komisija 
attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau 
vairākus standartizācijas pieprasījumus 
Eiropas standartizācijas organizācijām; šie 
pieprasījumi attiecas uz saskaņoto 
standartu sagatavošanu. Komisijai 
vajadzētu apsvērt iespēju izdot papildu 
standartizācijas pieprasījumus par 
konkrētiem ar šo direktīvu saistītiem 
jautājumiem, jo saskaņoti ES standarti 
var ievērojami atvieglot šīs direktīvas 
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īstenošanu dalībvalstīm un privātajam 
sektoram. Šajā sakarā minēto standartu 
izstrādē ir tieši jāiesaista personu ar
invaliditāti organizācijas vai ar tām 
jāapspriežas.

__________________ __________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 
gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 
1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar 
ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK 
un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 
95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 
2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 
2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 
1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 
12. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 
gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 
1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar 
ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK 
un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 
95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 
2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 
2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 
1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 
12. lpp.).

Grozījums Nr. 28

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, iesaistot personu ar 
invaliditāti organizācijas, pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem izveido 
kopējās tehniskās specifikācijas 
pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā 
direktīvā.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Veicot produktu tirgus uzraudzību, 
tirgus uzraudzības iestādēm būtu 
jāpārskata atbilstības novērtējums 



AD\1115175LV.docx 19/87 PE583.968v03-00

LV

sadarbībā ar personām ar invaliditāti un 
personu ar invaliditāti pārstāvības 
organizācijām.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Informācija, kas dienestiem 
nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 
pieejamības prasībām, būtu jāsniedz 
vispārīgajos noteikumos un nosacījumos 
vai līdzvērtīgā dokumentā.

(43) Informācija, kas dienestiem 
nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 
pieejamības prasībām, būtu jāsniedz 
vispārīgajos noteikumos un nosacījumos 
vai līdzvērtīgā dokumentā, kas ir cilvēkiem 
ar invaliditāti un personām ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem 
pieejamā formātā (piem., Braila rakstā vai 
audioierakstā neredzīgām vai vājredzīgām 
personām).

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) CE zīmes izmantošana, kas liecina 
par produkta atbilstību šīs direktīvas 
pieejamības prasībām, ir redzamais 
pabeigta atbilstības novērtēšanas procesa 
rezultāts plašā nozīmē. Šajā direktīvā būtu 
jāievēro vispārējie principi, kuri 
reglamentē CE marķējumu un kuri noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 765/20081, ar ko nosaka 
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības 
produktu tirdzniecībai.

(44) CE zīmes izmantošana, kas liecina 
par produkta atbilstību šīs direktīvas 
pieejamības prasībām, ir redzamais 
pabeigta atbilstības novērtēšanas procesa 
rezultāts plašā nozīmē. Šajā direktīvā būtu 
jāievēro vispārējie principi, kuri 
reglamentē CE marķējumu un kuri noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 765/20081, ar ko nosaka 
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības 
produktu tirdzniecībai. Ir jāievieš atsevišķa 
marķēšanas sistēma, lai visiem 
patērētājiem, tostarp personām ar 
invaliditāti vai traucējumiem, kas saistīti 
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem būtu skaidrāk saprotams, 
ka konkrēti produkti un pakalpojumi 
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atbilst šai direktīvai. Tādējādi CE 
marķējumu papildinātu informācija uz 
iepakojuma, kas produkta lietotājus 
informētu par tā pieejamību.

____________________ ____________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 
765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un 
tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un atceļ Regulu 
(EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 
30. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 
765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un 
tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un atceļ Regulu 
(EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 
30. lpp.).

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr.
765/2008, uzliekot produktam CE zīmi, 
ražotājs apliecina, ka produkts atbilst 
visām piemērojamajām pieejamības 
prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnu 
atbildību.

(45) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr.
765/2008, uzliekot produktam CE zīmi un 
papildu informāciju pieejamības prasībām 
atbilstošiem produktiem un 
pakalpojumiem, ražotājs apliecina, ka 
produkts atbilst visām piemērojamajām 
pieejamības prasībām un ka viņš uzņemas 
par to pilnu atbildību.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka 
tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar V
nodaļu pārbauda uzņēmēju atbilstību 12.
panta 3. punktā minētajiem kritērijiem.

(48) Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka 
tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar 
V nodaļu pārbauda uzņēmēju atbilstību 
12. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem, 
un ka tie regulāri apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv personas ar 
invaliditāti.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Izveidojot valstu datubāzes, kas 
saturētu visu attiecīgo informāciju par 
1. panta 1. un 2. punktā uzskaitīto 
produktu un pakalpojumu pieejamības 
pakāpi, tirgus uzraudzībā varētu labāk 
iekļaut personas invaliditāti un personas 
ar traucējumiem, kas saistīti ar 
novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, un to organizācijas.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Valsts un Eiropas līmenī ir 
jāizveido datu bāzes par pieejamības 
prasībām neatbilstošiem produktiem.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Būtu jāizveido drošības procedūra, 
kuru piemēro tikai tad, ja dalībvalstis 
nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda 
dalībvalsts, un kuras ietvaros informē 
ieinteresētās personas par pasākumiem, ko 
paredzēts veikt attiecībā uz produktiem, 
kuri neatbilst šīs direktīvas pieejamības 
prasībām. Tai būtu jādod iespēja tirgus 
uzraudzības iestādēm sadarbībā ar 
attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk 
rīkoties attiecībā uz šādiem produktiem.

(50) Būtu jāizveido drošības procedūra, 
kuru piemēro tikai tad, ja dalībvalstis 
nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda 
dalībvalsts, un ar kuru informē 
ieinteresētās personas par pasākumiem, ko 
paredzēts veikt attiecībā uz produktiem, 
kuri neatbilst šīs direktīvas pieejamības 
prasībām. Tai būtu jādod iespēja tirgus 
uzraudzības iestādēm sadarbībā ar personu 
ar invaliditāti pārstāvības organizācijām 
un attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk 
rīkoties attiecībā uz šādiem produktiem.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, 
šķēršļu likvidēšana konkrētu pieejamu 
produktu un pakalpojumu brīvai apritei, lai 
veicinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, 
nevar pietiekami labi sasniegt katrā 
dalībvalstī atsevišķi, jo ir nepieciešama 
dažādu patlaban attiecīgajās tiesību 
sistēmās pastāvošu noteikumu 
saskaņošana, to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, nosakot kopīgas 
pieejamības prasības un noteikumus 
vienotā tirgus darbībai; Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

(54) Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, 
šķēršļu likvidēšanu konkrētu pieejamu 
produktu un pakalpojumu brīvai apritei, lai 
veicinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, 
un visu patērētāju vajadzību 
apmierināšanu, nevar pietiekami labi 
sasniegt katrā dalībvalstī atsevišķi, jo ir 
nepieciešama dažādu patlaban attiecīgajās 
tiesību sistēmās pastāvošu noteikumu 
saskaņošana, to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, nosakot kopīgas 
pieejamības prasības un noteikumus 
vienotā tirgus darbībai; Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Šīs direktīvas I pielikumā noteiktās 
pieejamības prasībās ir daudzas atsauces 
uz terminiem, kurus parasti izmanto 
pieejamības jomā un citos Savienības 
saskaņotajos tiesību aktos, piemēram, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 26. oktobra Direktīvā 
(ES) 2016/…1a. Šie termini ir 
“uztverams”, “saprotams”, 
“izmantojams” un “robusts”. 
Uztveramība nozīmē, ka informācijai un 
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lietotāja saskarnes sastāvdaļām jābūt 
pasniegtām lietotājiem tādā veidā, kādā 
tie to var uztvert; izmantojamība nozīmē, 
ka izmantojamām daļām, lietotāja 
saskarnes sastāvdaļām un navigācijai 
jābūt izmantojamām; saprotamība 
nozīmē, ka informācijai un lietotāja 
saskarnes izmantošanai jābūt saprotamai; 
un robustums nozīmē, ka saturam jābūt 
pietiekami robustam, lai dažādi lietotāju 
aģenti, tostarp tehniskie palīglīdzekļi, to 
varētu ticami interpretēt.

____________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 26. oktobra Direktīva 
(ES) 2016/… par publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu un mobilo 
lietotņu pieejamību (OV L...).

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
54.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54b) Šī direktīva būtu jāpiemēro visiem 
preču un pakalpojumu sniegšanas 
veidiem, tostarp tālpārdošanai.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas I, II–V un VII nodaļu 
piemēro šādiem produktiem:

1. Ar šo direktīvu izveido satvaru šajā 
punktā minēto produktu un 2. punktā 
minēto pakalpojumu Savienības mēroga 
pieejamības prasību noteikšanai ar mērķi 
nodrošināt šādu produktu brīvu apriti 
iekšējā tirgū, vienlaikus palielinot šādu 
produktu un pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un personām ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
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vai jebkuriem citiem traucējumiem.

Direktīvas I, II–V un VII nodaļu 
neekskluzīvi piemēro šādiem produktiem:

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) bankomātiem; i) bankomātiem un maksājumu 
termināliem;

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sadzīves tehnikai, tostarp tādai, ko 
izmanto ar lietotāja saskarni.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) telefonijas pakalpojumiem un 
saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu 
skaitļošanas tehnikas iespēju, kā arī 
būvētai videi, ko izmanto telefonsakaru 
operatoru darbības jomā ietilpstošu 
klientu apkalpošanas centru klienti un 
veikalu klienti;

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 
pasažieru transporta pakalpojumiem;

(c) gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 
pasažieru transporta pakalpojumiem un 
saistītajai infrastruktūrai, tostarp videi, ko 
pārvalda pakalpojumu sniedzēji un 
infrastruktūras operatori;

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) banku pakalpojumi; (d) banku pakalpojumiem un 
maksājumu pakalpojumiem, kā arī 
būvētai videi, ko izmanto banku 
pakalpojumu klienti;

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) e-komercijai. (f) e-komercijai, plašsaziņas līdzekļu 
un ziņu tīmekļa vietņu tiešsaistes 
platformām un sociālajiem plašsaziņas 
līdzekļiem;

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) izmitināšanas pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 48

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 personām 
ar invaliditāti, tostarp personām ar vecuma 
izraisītiem traucējumiem vai jebkādiem 
citiem traucējumiem, ir uztverami, 
izmantojami un izprotami vienlīdzīgi ar 
citām personām;

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ražo kādu produktu 
vai liek šo produktu izveidot vai ražot, un 
laiž šo produktu tirgū ar savu vārdu vai 
preču zīmi;

(10) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ražo kādu produktu 
vai liek šo produktu izveidot vai ražot, vai 
kas pārveido kādu produktu, lai būtiski 
izmainītu tā funkcionālās un kvalitatīvās 
īpašības, un laiž šo produktu tirgū ar savu 
vārdu vai preču zīmi;

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) "patērētājs" ir jebkura fiziska 
persona, kas nolūkos, kuri nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, 
iegādājas attiecīgo produktu vai ir attiecīgā 
pakalpojuma saņēmējs;

(15) "patērētājs" ir jebkura fiziska 
persona, kas nolūkos, kuri nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, 
iegādājas attiecīgo produktu vai ir tā tiešais 
lietotājs vai ir attiecīgā pakalpojuma
individuālais vai kolektīvais saņēmējs;
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Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) “pakalpojumu sniedzējs” ir 
jebkurš tāds Savienības pilsonis vai 
juridiska persona, kas minēts Līguma 
48. pantā un reģistrēts dalībvalstī, kurš 
piedāvā vai sniedz pakalpojumu, uz kuru 
attiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) “tehniskais palīglīdzeklis” ir 
jebkurš elements, aprīkojuma daļa vai 
produktu sistēma, ko izmanto, lai 
palielinātu, saglabātu vai uzlabotu 
funkcionalitāti personām ar invaliditāti 
vai personām ar traucējumiem, kas saistīti 
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) “piekļuves pakalpojums” ir tādi 
pakalpojumi kā audioapraksti, subtitri 
nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem, un 
zīmes, kas uzlabo audiovizuālā satura 
pieejamību personām ar invaliditāti;
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Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21d) “subtitri nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem” ir audio formāta runas 
vai cita veida informācijas vizuāla, 
sinhronizēta alternatīva teksta formātā, 
kas nepieciešama, lai saprastu šo 
plašsaziņas līdzekļu saturu;

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21e) “audioapraksts” ir dzirdams 
papildu vēstījums, kas papildina dialogu 
un apraksta audiovizuālā materiāla 
vizuālās daļas būtiskos aspektus, kuri nav 
saprotami, ja ir dzirdams tikai galvenais 
skaņu celiņš;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21f) “ierunāti subtitri” jeb 
“audiosubtitri” ir subtitru teksta 
atskaņošana valsts valodā gadījumos, kad 
ierunātais teksts ir citā valodā;
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Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21g) “surdotulkošanas pakalpojumi” ir 
pa tālruni sniegti tulka pakalpojumi, kas 
nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem cilvēkiem 
vai cilvēkiem ar runas traucējumiem ļauj 
ar tulka starpniecību sazināties pa tālruni 
ar dzirdīgu personu tādā veidā, kas ir 
“funkcionāli līdzvērtīgs” personas bez 
invaliditātes saziņas veidam;

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21h) “teksta pārraide reāllaikā” nozīmē 
komunikāciju, kas notiek, pārraidot tekstu 
tā, ka termināls rakstzīmes pārraida to 
rakstīšanas laikā un lietotājs uztver 
komunikāciju kā nepārtrauktu;

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21i) “izveides rīks” ir jebkura 
programmatūra vai programmatūras 
komponentu kopums, ko autori 
individuāli vai sadarbojoties var izmantot, 
lai izveidotu vai mainītu saturu, ko 
paredzēts izmantot citiem, tostarp citiem 
autoriem;
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Universāldatoru aparatūra un 
operētājsistēmas atbilst I pielikuma I iedaļā 
noteiktajām prasībām.

2. Universāldatoru aparatūra un 
operētājsistēmas, kā arī sadzīves tehnika, 
ko izmanto ar lietotāja saskarni, atbilst I 
pielikuma I iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šādi pašapkalpošanās termināli: 
bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas 
automāti atbilst I pielikuma II iedaļā 
noteiktajām prasībām.

3. Šādi pašapkalpošanās termināli: 
bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas 
automāti un maksājumu termināli atbilst I 
pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Telefonijas pakalpojumi, tostarp 
palīdzības dienesti un saistītās patērētāju 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju, atbilst I pielikuma III 
iedaļā noteiktajām prasībām.

4. Telefonijas pakalpojumi, tostarp 
palīdzības dienesti un saistītās patērētāju 
galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 
tehnikas iespēju, atbilst I pielikuma III 
iedaļā noteiktajām prasībām. Dalībvalstis 
visā savā teritorijā pastāvīgi nodrošina 
vismaz viena teksta un viena video 
formāta surdotulkošanas pakalpojuma 
pieejamību un, apspriežoties ar lietotāju 
organizācijām, tostarp personas ar 
invaliditāti pārstāvošajām organizācijām, 
nodrošina, ka šie surdotulkošanas 
pakalpojumi ir sadarbspējīgi ar telefonijas 
pakalpojumiem.

Dalībvalstis nodrošina arī audio un video 
formāta komunikāciju un teksta formāta 
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komunikāciju reāllaikā („pilnīgās 
sarunas” koncepcija) ar valsts, reģionālā 
un vietējā līmeņa neatliekamās palīdzības 
dienestiem.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Audiovizuālo mediju pakalpojumi 
un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu 
skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst I 
pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.

5. Audiovizuālo mediju pakalpojumi 
un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu 
skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst I 
pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.

Līdz 27. panta 2. punktā noteiktajai dienai 
audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzēji, kuri translē Savienībā, sāk 
nodrošināt savu pakalpojumu pieejamību 
šādi:

- vismaz 75 % no kopējā raidlaika 
tiek nodrošināti subtitri nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem,

- vismaz 75 % no kopējā raidlaika, 
kam tiek nodrošināti subtitri valsts valodā, 
tiek nodrošināti ierunāti subtitri,

- vismaz 5 % no kopējā raidlaika 
tiek nodrošināts surdotulkojums.

Dalībvalstis veicina rīcības kodeksa 
izstrādi, kas būtu piemērojams 
audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzējiem to kompetences jomā, lai 
audiovizuālo mediju pakalpojumi bez 
kavēšanās būtu pieejami personām ar 
invaliditāti.

Šādi rīcības kodeksi var būt 
pašregulēšanas vai kopregulēšanas 
pasākumi. Lai īstenotu otrajā daļā minēto 
mērķi, Komisija un Eiropas Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu regulatoru grupa 
atbalsta labākās prakses apmaiņu starp 
audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzējiem.
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Šādos rīcības kodeksos iekļauj prasību, ka 
audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzējiem katru gadu ir jāziņo 
dalībvalstīm par veiktajiem pasākumiem 
un panākto progresu attiecībā uz otrajā 
daļā minēto mērķi.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Banku pakalpojumi, tīmekļa 
vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie 
banku pakalpojumi, pašapkalpošanās 
termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto 
banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I 
pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.

7. Banku un maksājumu 
pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz 
mobilajām iekārtām balstītie banku un 
maksājumu pakalpojumi, pašapkalpošanās 
termināli, tostarp maksājumu termināli un 
bankomāti, ko izmanto banku un 
maksājumu pakalpojumu sniegšanai, 
atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. E-komercija atbilst I pielikuma VIII
iedaļā noteiktajām prasībām.

9. E-komercija, plašsaziņas līdzekļu 
un ziņu tīmekļa vietnes, tiešsaistes 
platformas un sociālie plašsaziņas līdzekļi
atbilst I pielikuma VIII iedaļā noteiktajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Dalībvalstis, ņemot vērā valsts 
apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko 

10. Dalībvalstis nodrošina, ka būvētā 
vide, ko izmanto pasažieru transporta 



AD\1115175LV.docx 33/87 PE583.968v03-00

LV

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 izmantotu.

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, kā arī 
jebkurš cits pakalpojums vai jebkura šīs 
direktīvas darbības jomā ietilpstoša 
produkta iegādes vieta atbilst I pielikuma 
X iedaļā noteiktajām pieejamības 
prasībām, lai personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, tostarp personas ar 
invaliditāti un personas ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem, to maksimāli 
izmantotu.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz produkta norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto nosaukumu vai 
reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem 
var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iesaiņojuma vai produktam 
pievienotajā dokumentā. Norādītajai 
adresei jābūt vienam kontaktpunktam, kuru 
izmantojot var sazināties ar ražotāju.

6. Ražotāji uz produkta norāda vismaz 
savu nosaukumu, reģistrēto nosaukumu vai 
reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem 
var sazināties, un savu kontakttālruņa 
numuru, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iesaiņojuma vai produktam 
pievienotajā dokumentā. Norādītajai 
adresei jābūt vienam kontaktpunktam, kuru 
izmantojot var sazināties ar ražotāju.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, ka produktam ir 
pievienotas instrukcijas un drošības 
informācija, kas sagatavota patērētājiem un 
galalietotājiem saprotamā valodā, kā 

7. Ražotāji nodrošina, ka produktam ir 
pievienotas instrukcijas un drošības 
informācija, kas sagatavota patērētājiem un 
galalietotājiem saprotamā valodā, kā 
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noteikusi attiecīgā dalībvalsts. noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un ka šī 
informācija ir vismaz vienā tās dalībvalsts 
teritorijā lietotajā oficiālajā valodā, kurā 
produkts tiek piedāvāts lietošanai vai 
patēriņam.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc valsts kompetentās iestādes 
pamatota pieprasījuma ražotāji sniedz tai 
saprotamā valodā visu informāciju un 
dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
apliecinātu produkta atbilstību. Ražotāji 
pēc minētās iestādes pieprasījuma 
sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas 
veikti, lai novērstu to produktu radītos 
riskus, kurus viņi laiduši tirgū, un lai 
nodrošinātu atbilstību 3. pantā minētajām 
prasībām.

9. Ražotāji valsts kompetentajai 
iestādei sniedz tai saprotamā valodā visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai jebkurā brīdī apliecinātu 
produkta atbilstību. Ražotāji pēc minētās 
iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to 
jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu to produktu radītos riskus, kurus 
viņi laiduši tirgū, un lai nodrošinātu 
atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pēc pamatota valsts kompetentās 
iestādes pieprasījuma sniegt tai visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību;

(a) sniegt valsts kompetentajai iestādei
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai pierādītu produkta 
atbilstību;

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji uz produkta norāda 4. Importētāji uz produkta norāda 
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savu nosaukumu, reģistrēto nosaukumu vai 
reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem 
var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iesaiņojuma vai produktam 
pievienotajā dokumentā.

savu nosaukumu, reģistrēto nosaukumu vai 
reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem 
var sazināties, un pārējo
kontaktinformāciju vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz ārējā iesaiņojuma 
vai produktam pievienotajā dokumentā.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Importētāji nodrošina, ka 
produktam ir pievienotas instrukcijas un 
informācija, kas sagatavota patērētājiem un 
citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

5. Importētāji nodrošina, ka 
produktam ir pievienotas instrukcijas un 
informācija, kas sagatavota patērētājiem un 
citiem galalietotājiem saprotamā valodā, 
kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 
viena no dalībvalsts teritorijā lietotajām 
oficiālajām valodām, kā noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma importētāji sniedz
tai saprotamā valodā visu informāciju un 
dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
apliecinātu produkta atbilstību. Importētāji 
pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar 
to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai 
novērstu to produktu radītos riskus, kurus 
viņi laiduši tirgū.

9. Importētāji sniedz valsts 
kompetentajai iestādei tai saprotamā 
valodā visu informāciju un dokumentāciju, 
kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta 
atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
produktu radītos riskus, kurus viņi laiduši 
tirgū.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darot produktu pieejamu tirgū, 
izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs 
direktīvas prasības.

1. Darot produktu pieejamu tirgū, 
izplatītāji ievēro šīs direktīvas prasības.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai vai ražotājs 
un importētājs ir ievērojis 5. panta 5. un 
6. punktā un 7. panta 4. punktā noteiktās 
prasības, vai produktam ir CE zīme un vai 
tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, 
instrukcijas un informācija valodā, kas ir 
saprotama patērētājiem un citiem 
galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā 
produkts tiks darīts pieejams tirgū, un 
vismaz valodā, kura saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir viena no dalībvalsts 
teritorijā lietotajām oficiālajām valodām.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Izplatītāji sniedz valsts 
kompetentajai iestādei 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.

Grozījums Nr. 77
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Uzņēmēji kārto fizisku vai 
elektronisku uzskaiti un spēj sniegt 1. 
punktā minēto informāciju vismaz 
10 gadus pēc tam, kad produkts tiem 
piegādāts, un vismaz 10 gadus pēc tam, kad 
tie ir piegādājuši produktu.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Direktīvas 3. pantā minētās 
pieejamības prasības piemēro tādā mērā, 
kādā tās būtiski neizmaina kādu produktu
vai pakalpojumu, kā rezultātā mainās 
attiecīgā produkta vai pakalpojuma 
pamatbūtība.
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Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārdošanas un tirdzniecības 
apjomu nozīmi Savienībā saskaņā ar 
jaunākajiem pieejamajiem datiem.

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saistībā ar programmām, no 
kurām labumu var gūt mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) un ļoti mazie 
uzņēmumi, Komisija ņem vērā iniciatīvas, 
kas palīdz MVU un ļoti maziem 
uzņēmumiem savu produktu izstrādē vai 
pakalpojumu sniegšanā iekļaut 
pieejamības aspektus.

Var izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz to 
MVU raksturīgajām iezīmēm, kas 
darbojas attiecīgajā produktu un 
pakalpojumu nozarē. Vajadzības 
gadījumā un saskaņā ar 3. punktu 
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Komisija var izstrādāt specializētu papildu 
materiālu nolūkā veicināt to, lai MVU 
piemērotu šo direktīvu.

Dalībvalstis nodrošina, jo īpaši nostiprinot 
atbalsta tīklus un struktūras, ka tās 
mudina MVU un ļoti mazos uzņēmumus 
jau produktu izstrādes posmā un 
pakalpojumu sniegšanā piemērot stingru 
pieejamības pieeju.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Saskaņā ar ANO komitejas Vispārīgo komentāru Nr. 2 (2014. gads) par pieejamību jēdziens 
“nesamērīgs slogs” ir principiāli nepieņemams. Tajā teikts, ka pienākums nodrošināt 
pieejamību ir beznosacījuma.

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Uzņēmējs sadarbībā ar kompetento 
tirgus uzraudzības iestādi un personu ar 
invaliditāti pārstāvības organizācijām 
novērtē, vai produktu vai pakalpojumu 
atbilstība pieejamības prasībām rada 
būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.
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Grozījums Nr. 85

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. Galīgo lēmumu par 
izņēmuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu, 
tomēr ņemot vērā neatkarīgas trešās 
personas novērtējumu, ko varētu būt 
sniedzis uzņēmējs, katrā gadījumā 
atsevišķi pieņem dalībvalsts tirgus 
uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Ja uzņēmēji kādam produktam vai 
pakalpojumam ir piemērojuši 1.–
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5. punktā paredzēto izņēmumu, tie 
informē patērētājus, ka attiecīgais 
produkts vai pakalpojums neatbilst — vai 
nu pilnībā vai daļēji — šajā direktīvā 
paredzētajām pieejamības prasībām, un 
norāda, kādi ir šādas neatbilstības vai 
daļējas neatbilstības iemesli.

Informāciju sniedz skaidrā, pieejamā un 
patērētājiem viegli saprotamā veidā. 
Informāciju (un iespējamo papildu 
informāciju par pieejamību) norāda uz 
produkta, ja vien tas ir iespējams, un 
pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas 
vietā vai brīdī, lai patērētāji varētu izdarīt 
informētu izvēli.

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Lai atvieglotu šīs direktīvas 
īstenošanu, dalībvalstis tiek mudinātas 
mikrouzņēmumiem nodrošināt stimulus 
un vadlīnijas. Procedūras un vadlīnijas 
izstrādā, apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
personām ar invaliditāti un viņu 
pārstāvības organizācijām.

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenošanas aktu pieņemšanas 
procedūrā sistemātiski apspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp personām ar invaliditāti un viņu 
pārstāvības organizācijām.
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Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Starp attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, ietverot personas ar invaliditāti 
un viņu pārstāvības organizācijas, kā arī 
tirgus uzraudzības iestādes, var izveidot 
strukturētu dialogu, lai izstrādātu 
pienācīgus un saskaņotus principus, pēc 
kuriem saskaņā ar produktu un 
pakalpojumu pieejamības prasībām 
izvērtēt pieprasījumus piešķirt 
izņēmumus.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido, īsteno un 
regulāri atjaunina piemērotas procedūras, 
lai:

1. Dalībvalstis sadarbībā ar personu 
ar invaliditāti pārstāvības organizācijām 
izveido, īsteno un regulāri atjaunina
detalizētas, visaptverošas un piemērotas 
procedūras, lai:

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Dalībvalstis izveido un regulāri atjaunina 
valstu datubāzes, kurās ir visa attiecīgā 
informācija par 1. panta 1. un 2. punktā 
uzskaitīto produktu un pakalpojumu 
pieejamības pakāpi. Valstu datubāzes ir 
pieejamas visiem iedzīvotājiem un 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Lai atvieglotu informācijas un 
labas prakses apmaiņu starp tirgus 
uzraudzības iestādēm un nodrošinātu šajā 
direktīvā noteikto prasību saskaņotu 
piemērošanu, vai gadījumos, kad to 
uzskata par vajadzīgu, pēc Komisijas 
pieprasījuma sniegtu atzinumu par 
atbrīvojumu no šīm prasībām, Komisija 
var izveidot darba grupu, kas sastāv no 
valsts tirgus uzraudzības iestāžu un 
attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp 
personu ar invaliditāti, pārstāvības 
organizāciju dalībniekiem.

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā 
noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi 
pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai 
Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar 
dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai 

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

pārstāvības organizācijām un attiecīgo 
uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts 
pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz 
minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums 
ir pamatots.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 21. pantā minētās 
pieejamības prasības piemēro, ciktāl tās 
nerada nesamērīgu slogu kompetentajām 
iestādēm minētā panta izpratnē.

svītrots

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai novērtētu, vai 21. pantā 
minētās pieejamības prasības rada 
nesamērīgu slogu, attiecīgās kompetentās 
iestādes ņem vērā šādus aspektus:

svītrots

(a) attiecīgās kompetentās iestādes 
lielumu, resursus un veidu;

(b) aplēstās attiecīgās kompetentās 
iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā 
pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar 
invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta 
vai pakalpojuma lietošanas biežumu un 
ilgumu.
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Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja kompetentā iestāde kādam 
produktam vai pakalpojumam ir 
piemērojusi izņēmumu, kompetentā 
iestāde paziņo Komisijai un informē 
patērētājus, ka attiecīgais produkts vai 
pakalpojums neatbilst — vai nu pilnībā 
vai daļēji — šajā direktīvā paredzētajām 
pieejamības prasībām, un norāda, kādi ir 
šādas neatbilstības vai daļējas 
neatbilstības iemesli.

Informāciju sniedz skaidrā, pieejamā un 
patērētājiem viegli saprotamā veidā. 
Informāciju (un iespējamo papildu 
informāciju par pieejamību) norāda uz 
produkta, ja vien tas ir iespējams, un 
pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas 
vietā vai brīdī, lai patērētāji varētu izdarīt 
informētu izvēli.

Grozījums Nr. 102

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

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

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas.

2. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas, taču ar tām 
neaizstāj uzņēmēja pienākumu nodrošināt 
savu produktu vai pakalpojumu 
pieejamību.

Grozījums Nr. 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis piešķir līdzekļus, kas 
ir nepieciešami, lai uzliktu un savāktu 
sodanaudu. Iekasēto sodanaudu var 
atkārtoti ieguldīt ar pieejamību saistītos 
pasākumos.

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tās piemēro minētos noteikumus 
no [… insert date - three years after the 
entry into force of this Directive].
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Grozījums Nr. 106

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 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu.

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

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Universāldatoru aparatūra un 
operētājsistēmas

Universāldatoru aparatūra un 
operētājsistēmas, kā arī sadzīves tehnika, 
ko izmanto ar lietotāja saskarni

Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai citiem traucējumiem, pēc iespējas 
vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 
tos projektē un ražo, nodrošinot atbilstību 
šādām pieejamības prasībām:
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Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 1. punkts – a 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), kas:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir saprotama,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir viegli uztverama,

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

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

iv) tiek nodrošināta pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti.

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

ii) vienkārši un precīzi informē 
lietotājus;
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Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 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, kas atbilst šādām prasībām:

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

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

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

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

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

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

2. Produkta lietotāja saskarnes un 
dizaina funkcionalitātes prasības

Grozījums Nr. 113

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja produktam ir vizuāli 
komunikācijas un izmantošanas režīmi, 
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nodrošina funkcijas, kas ļauj lietotājiem 
to izmantot pēc iespējas labāk, 
neraugoties uz savu ierobežoto redzi, 
tostarp nodrošinot elastīgas 
palielināšanas iespējas, nezaudējot saturu 
vai funkcionalitāti, un elastīgas kontrasta 
un spilgtuma regulēšanas iespējas;

Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) nodrošina darbības režīmus ar 
ierobežotu sniedzamību un spēku;

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) nodrošina secīgo vadību un 
alternatīvu vadībai ar motoriku;

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

Grozījums Nr. 116

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
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zvanu centri, tehniskais atbalsts,
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot lietotājiem ar 
invaliditāti vai traucējumiem, kas saistīti 
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, pieejamus saziņas veidus.

Grozījums Nr. 117

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, 
biļešu automāti un reģistrācijas automāti

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

Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, pēc 
iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, nodrošinot 
atbilstību šādām pieejamības prasībām:

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz paša produkta sniegto produkta 
lietošanas informāciju (marķējumus, 

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

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir uztverama ar vairāk nekā vienu 
sensoro kanālu,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir saprotama,

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

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

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

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

Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 
2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 
paredzētas personu ar invaliditāti vai 
personu ar traucējumiem, kas saistīti ar 
novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, vajadzību apmierināšanai;

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, pēc 
iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz:
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Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

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

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

Grozījums Nr. 123

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 124

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 125

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar invaliditāti un personu ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem,
vajadzības:
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Grozījums Nr. 126

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, pēc 
iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, nodrošinot 
atbilstību šādām pieejamības prasībām:

Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 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), kas:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir saprotama, 

ii) jābūt saprotamai, ii) ir viegli uztverama,

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

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

iv) tiek nodrošināta pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, 

iva) saprotami un robusti;
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Grozījums Nr. 128

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

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

Grozījums Nr. 129

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

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

iia) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
neelektroniskā formātā. Minētais cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā; 
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Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāja saskarnes un 
funkcionalitātes dizains

2. Funkcionalitātes prasības lietotāja 
saskarnei un produkta dizainam

Grozījums Nr. 132

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 133

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) produkts, kas nodrošina 
divvirzienu balss saziņu, sniedz lietotājam 
iespēju arī sazināties ar citu lietotāju, 
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izmantojot teksta formāta saziņu 
reāllaikā, ko var izmantot savrupā režīmā 
vai kopā ar balss zvanu;

Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – id apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 136

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ie apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 137

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par produkta 
pieejamību un saderību ar tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, izmantojot lietotājiem ar 
invaliditāti vai traucējumiem, kas saistīti 
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, pieejamus saziņas veidus.

Grozījums Nr. 138

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

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

iii) elektronisko informāciju, tostarp iii) sniedz pieejamu informāciju par 



AD\1115175LV.docx 61/87 PE583.968v03-00

LV

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 
apakšpunktu;

papildināmību ar citiem trešo pušu 
nodrošinātiem pieejamības 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 139

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 140

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 141

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar invaliditāti un personu ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina vismaz 
šos pieejamības pakalpojumus:

i) subtitrus nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem,

ii) audioaprakstus,

iii) ierunātus subtitrus,

iv) surdotulkojumu;

Grozījums Nr. 142

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 143

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

eb) apspriežoties ar lietotāju 
organizācijām, tostarp personas ar 
invaliditāti pārstāvošajām organizācijām, 
audiovizuālo mediju pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina pieejamības 
pakalpojumu kvalitāti:

i) pakalpojumu sniedzēji nodrošina, 
ka subtitri nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem ir labi sinhronizēti ar 
videomateriālu, ir lasāmi, precīzi un 
saprotami, lai reāli atspoguļotu 
audioinformāciju. Pie tā pieder kvalitatīvu 
specifikāciju izstrāde, kuras nosaka 
vismaz burtu veidu, burtu lielumu, 
kontrastu un krāsu lietojumu, kā arī, ja 
iespējams, prasības, kas nepieciešamas, 
lai nodrošinātu to, ka lietotājs var regulēt 
subtitrus nedzirdīgajiem un 
vājdzirdīgajiem;

ii) pakalpojumu sniedzēji nodrošina, 
ka audioapraksti un ierunātie subtitri ir 
labi sinhronizēti ar videomateriālu. Pie tā 
pieder kvalitatīvu specifikāciju izstrāde, 
kuras nosaka skaņu izvietojumu un 
audioapraksta un ierunāto subtitru 
skaņas tīrību, kā arī prasības, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu to, ka 
lietotājs šos parametrus var regulēt.

iii) pakalpojumu sniedzēji nodrošina, 
ka surdotulkojums ir precīzs un 
saprotams, lai reāli atspoguļotu 
audioinformāciju. Pie tā pieder 
profesionālo prasību noteikšana 
surdotulkiem un surdotulkojuma 
nodrošināšanas kvalitātes specifikāciju 
izstrāde. Attiecīgos gadījumos pieņem 
prasību nodrošināt, ka lietotāji var regulēt 
surdotulkojuma sniegšanas veidu.
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Grozījums Nr. 144

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot personām ar 
invaliditāti un personām ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem, pieejamus saziņas 
veidus.

Grozījums Nr. 145

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, pēc 
iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu 
produktus, tos projektē un ražo, nodrošinot 
atbilstību šādām pieejamības prasībām:

Grozījums Nr. 146

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

lietošanas informāciju (marķējumus, 
instrukcijas, brīdinājumus), kas:

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā 
vienu sensoro kanālu,

i) ir saprotama,

ii) jābūt saprotamai, ii) ir viegli uztverama,

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

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

iv) tiek nodrošināta pieejamos tīmekļa 
vietnes formāta un cita veida 
elektroniskos dokumentos, kas padarīti 
viegli uztverami, izmantojami, saprotami 
un robusti.

Grozījums Nr. 147

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

i) atbilst a) punktā noteiktajām 
prasībām,

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

Grozījums Nr. 148

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam instrukcijā 
nodrošina alternatīvu;

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

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

Grozījums Nr. 149

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 150

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lietotāja saskarnes un funkcionalitātes 
dizains  

Funkcionalitātes prasības lietotāja 
saskarnei un produkta dizainam



AD\1115175LV.docx 67/87 PE583.968v03-00

LV

Grozījums Nr. 151

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 152

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 153

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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



PE583.968v03-00 68/87 AD\1115175LV.docx

LV

Grozījums Nr. 154

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – id apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 155

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ie apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 156

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – if apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

if) produkts ļauj maksimālā apmērā 
personalizēt pieejamības pakalpojumus, 
tostarp nodrošinot iespēju piekļūt 
pieejamības pakalpojumiem ar citiem 
līdzekļiem, piemēram, veicot 
sinhronizāciju citā ierīcē; 
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Grozījums Nr. 157

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ig apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 158

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – ih apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 159

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par produkta 
pieejamību un saderību ar tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, izmantojot lietotājiem ar 
invaliditāti vai personām ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
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vai jebkuriem citiem traucējumiem, 
pieejamus saziņas veidus.

Grozījums Nr. 160

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai personas ar invaliditāti un personas ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem, pēc 
iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz:

Grozījums Nr. 161

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

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

iii) elektronisko informāciju, tostarp iii) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 
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saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma 
sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 
apakšpunktu;

neelektroniskā formātā. Minētais cits 
neelektroniskais formāts var būt teksts 
lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 
lasāmā formātā.

Grozījums Nr. 162

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 163

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 164

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar invaliditāti un personu ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem,
vajadzības: 

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

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

iii) papildu tehniskā informācija 
(piem., apkalpojošo darbinieku skaits 
stacijās, lifti, kuri nedarbojas vai 
pakalpojumi, kuri īslaicīgi nav pieejami);

Grozījums Nr. 165

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgā 
būvētā vide atbilst šā pielikuma X iedaļai: 
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Grozījums Nr. 166

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot personām ar 
invaliditāti un traucējumiem, kas saistīti 
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, pieejamus saziņas veidus.

Grozījums Nr. 167

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

D. pašapkalpošanās termināli, biļešu 
automāti un reģistrācijas automāti, ko 
izmanto, sniedzot pasažieru transporta 
pakalpojumus, atbilst II iedaļā 
noteiktajām prasībām: 

Grozījums Nr. 168

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

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

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

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

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

Grozījums Nr. 169

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) tīmekļa vietnes un tīmekļa 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā robustā
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem Savienības un starptautiskā 
mērogā;
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Grozījums Nr. 170

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 171

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) ietverot funkcijas, prakses, politikas 
un procedūras, kā arī izmaiņas 
pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 
personu ar invaliditāti un personu ar 
traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, 
vai jebkuriem citiem traucējumiem,
vajadzības:

i) pakalpojuma sniegšanai vajadzīgie 
elektroniskās identifikācijas, drošības un 
maksājumu veikšanas līdzekļi ir 
saprotami, viegli uztverami, izmantojami 
un robusti, un nemazina lietotāja drošību 
un privātumu.
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Grozījums Nr. 172

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 173

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot personām ar 
invaliditāti un traucējumiem, kas saistīti 
ar novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, pieejamus saziņas veidus.

Grozījums Nr. 174

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

D. pašapkalpošanās termināli, biļešu 
automāti un reģistrācijas automāti, ko 
izmanto, sniedzot pasažieru transporta 
pakalpojumus, atbilst II iedaļā 
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noteiktajām prasībām:

Grozījums Nr. 175

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

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

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

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

Grozījums Nr. 176

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā robustā
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem Savienības un starptautiskā 
mērogā;

Grozījums Nr. 177

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 178

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 179

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot personām ar 
invaliditāti un personām ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem, pieejamus saziņas 
veidus.

Grozījums Nr. 180

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – B sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Produkti B. Produkti atbilst I iedaļas prasībām
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Grozījums Nr. 181

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E-komercija E-komercija, produktu un pakalpojumu 
sniedzēju tīmekļa vietnes, plašsaziņas 
līdzekļu un ziņu tīmekļa vietnes, 
tiešsaistes platformas un sociālie 
plašsaziņas līdzekļi

Grozījums Nr. 182

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

i) to nodrošina pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā, kas padarīts viegli 
uztverams, izmantojams, saprotams un 
robusts saskaņā ar b) apakšpunktu,

ii) bezteksta saturam nodrošina 
alternatīvu,

ii) tajā uzskaita pakalpojuma 
pieejamības elementus un izskaidro, kā 
šos elementus izmantot, un tā 
papildināmību ar dažādiem tehniskajiem 
palīglīdzekļiem;

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

Grozījums Nr. 183

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 184

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un e-komercijas 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 
mobilo tālruņu lietotnes padarot 
pieejamas konsekventā un piemērotā 
veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, 
darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā robustā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem, 
kas pieejami Savienības un starptautiskā 
mērogā;

Grozījums Nr. 185

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A sadaļa – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 186

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A sadaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot personām ar 
invaliditāti un personām ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem, pieejamus saziņas 
veidus.

Grozījums Nr. 187

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIIIa iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIIa IEDAĻA

Izmitināšanas pakalpojumi

A. Pakalpojumi

1. Lai personas ar invaliditāti un 
personas ar traucējumiem, kas saistīti ar 
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novecošanu, vai jebkuriem citiem 
traucējumiem, pēc iespējas vairāk 
paredzētajā veidā izmantotu 
pakalpojumus, tos sniedz:

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

i) to nodrošina pieejamā tīmekļa 
vietnes formātā, kas padarīts viegli 
uztverams, izmantojams, saprotams un 
robusts saskaņā ar b) apakšpunktu,

ii) tajā uzskaita pakalpojuma 
pieejamības elementus un izskaidro, kā 
šos elementus izmantot, un tā 
papildināmību ar dažādiem tehniskajiem 
palīglīdzekļiem;

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

c) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un e-komercijas 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 
mobilo tālruņu lietotnes padarot 
pieejamas konsekventā un piemērotā 
veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, 
darbību un izpratni, tostarp satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot 
pieejamu elektronisko alternatīvu; un 
tādā robustā veidā, kas veicina 
sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 
aģentiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem, 
kas pieejami Savienības un starptautiskā 
mērogā;

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

e) būvēto vidi padara pieejamu 
personām ar invaliditāti saskaņā ar 
XI iedaļā paredzētajām prasībām;

f) visas koplietošanas telpas (viesu 
uzņemšanas telpa, ieeja, atpūtas telpas, 
konferenču telpas utt.);

g) numuri, kas jānodrošina saskaņā 
ar XI iedaļā noteiktajām prasībām, 
paredzot, ka minimālais pieejamo numuru 
skaits vienā uzņēmumā ir:

- uzņēmumos, kuros ir mazāk nekā 
20 numuru — 1 pieejams numurs;

- uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 
20, bet mazāk nekā 50 numuru — 2 
pieejams numuri,

- par katriem nākamajiem 
50 numuriem — papildus 1 pieejams 
numurs.

2. Atbalsta pakalpojumi

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 
zvanu centri, tehniskais atbalsts, 
surdotulkošanas pakalpojumi un 
apmācības pakalpojumi), ja tie ir 
pieejami, sniedz informāciju par 
pakalpojuma pieejamību un saderību ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un palīdzības 
pakalpojumiem, izmantojot personām ar 
invaliditāti un personām ar traucējumiem, 
kas saistīti ar novecošanu, vai jebkuriem 
citiem traucējumiem, pieejamus saziņas 
veidus.

Grozījums Nr. 188

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamās tiešsaistes 
lietojumprogrammas padarot pieejamas 
konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā robustā
veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 
lietotāju aģentiem un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, kas pieejami Savienības 
un starptautiskā mērogā;

Grozījums Nr. 189

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) uz mobilajiem sakariem balstītus 
pakalpojumus un pakalpojumu 
sniegšanai nepieciešamās mobilo tālruņu 
lietotnes padarot pieejamas konsekventā 
un piemērotā veidā, lai nodrošinātu 
lietotāju uztveri, darbību un izpratni, 
tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu; un tādā robustā 
veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un 
tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami 
Savienības un starptautiskā mērogā;

Grozījums Nr. 190

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B sadaļa – 1. punkts – f apakšpunkts



PE583.968v03-00 86/87 AD\1115175LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem;

(f) sniedzot pieejamu informāciju par 
papildināmību ar palīdzības 
pakalpojumiem un tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, tostarp, dzirdes 
aparātiem, indukcijas spolēm, 
kohleārajiem implantiem un palīgierīcēm 
vājdzirdīgiem;

Grozījums Nr. 191

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieejamības prasības 3. panta 10. punkta 
izpratnē attiecībā uz būvēto vidi, kurā 
sniedz šīs direktīvas darbības jomā 
ietilpstošos pakalpojumus un produktus

Pieejamības prasības 3. panta 10. punkta 
izpratnē attiecībā uz būvēto vidi, kurā 
sniedz šīs direktīvas darbības jomā 
ietilpstošos produktus un pakalpojumus

Grozījums Nr. 192

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) aprīkojuma un iekārtu izmantošanu 
pakalpojuma sniegšanā;

(g) aprīkojuma un iekārtu izmantošanu 
produkta vai pakalpojuma sniegšanā;
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