
AD\1006114LV.doc PE510.606v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/0340(COD)

14.10.2013

ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā 
sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Atzinumu sagatavoja: Tamás Deutsch



PE510.606v02-00 2/24 AD\1006114LV.doc

LV

PA_Legam



AD\1006114LV.doc 3/24 PE510.606v02-00

LV

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Virzība uz digitālo sabiedrību sniedz 
lietotājiem jaunas iespējas piekļūt 
informācijai un pakalpojumiem.
Informācijas un pakalpojumu sniedzēji, 
piemēram, publiskā sektora struktūras, 
arvien vairāk izmanto internetu, lai 
sagatavotu, ievāktu un sniegtu 
daudzveidīgu sabiedrībai svarīgu 
informāciju un pakalpojumus tiešsaistē.

(1) Virzība uz digitālo sabiedrību sniedz 
lietotājiem jaunas iespējas piekļūt 
informācijai un pakalpojumiem.
Informācijas un pakalpojumu sniedzēji, 
piemēram, publiskā sektora struktūras, 
arvien vairāk izmanto internetu, lai 
sagatavotu, ievāktu un sniegtu 
daudzveidīgu sabiedrībai svarīgu 
informāciju un pakalpojumus tiešsaistē.
Šajā sakarā ļoti svarīga ir informācijas 
nosūtīšanas drošība un personas datu 
aizsardzība.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tīmekļa pieejamība attiecas uz 
principiem un metodēm, kas jāievēro, 
veidojot tīmekļa vietnes, lai šo tīmekļa 
vietņu saturu padarītu pieejamu visiem 
lietotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti. Tīmekļa vietņu 
saturs ietver tekstuālu un netekstuālu 
informāciju, kā arī veidlapu lejupielādi 
un divpusēju saziņu, piemēram, digitālo 
veidlapu apstrādi, autentifikāciju un 
darījumu veikšanu, piemēram, lietu 

svītrots
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izskatīšanu un maksājumus.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas e-pārvaldes rīcības plāns 
2011.–2015. gadam aicina rīkoties, lai 
izstrādātu e-pārvaldes pakalpojumus, kas 
nodrošina sociālo iekļautību un pieejamību.

(3) Komisijas e-pārvaldes rīcības plāns 
2011.–2015. gadam aicina rīkoties, lai 
izstrādātu e-pārvaldes pakalpojumus, kas 
nodrošina sociālo iekļautību un pieejamību.
Vienlaikus ir vajadzīgi lielāki centieni 
efektīvi īstenot e-integrācijas politiku, 
kuras mērķis ir samazināt atšķirības IKT 
lietošanā un veicināt IKT izmantošanu, 
lai novērstu atstumtību un uzlabotu 
ekonomiskos rādītājus, nodarbinātības 
iespējas, dzīves kvalitāti, sociālo līdzdalību 
un kohēziju, tostarp demokrātisko 
apspriešanos.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Paziņojumā „Digitālā programma 
Eiropai” Komisija norādīja, ka līdz 
2015. gadam publiskā sektora tīmekļa 
vietnēm ir jābūt pilnībā pieejamām.

(4) Lai īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” 
iniciatīvu „Digitālā programma Eiropai”,
Komisija norādīja, ka līdz 2015. gadam 
publiskā sektora tīmekļa vietnēm un 
tīmekļa vietnēm, kurās pilsoņiem sniedz 
vispārējas nozīmes pakalpojumus, ir jābūt 
pilnībā pieejamām.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir ļoti svarīgi palielināt sinerģijas 
starp pamatiniciatīvām, piemēram, tādām 
kā „Digitālā programma Eiropai”, 
„Jaunas prasmes un darbavietas”, 
„Inovācijas Savienība”, „Jaunatne 
kustībā”, „Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un „Eiropas platforma cīņai pret 
nabadzību un atstumtību”.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pamatprogramma un 
Konkurētspējas un inovāciju programma 
atbalsta tehnoloģisko risinājumu pētniecību 
un izstrādi ar tīmekļa pieejamību saistītām 
problēmām.

(5) Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pamatprogramma un 
Konkurētspējas un inovāciju programma 
atbalsta tehnoloģisko risinājumu pētniecību 
un izstrādi ar tīmekļa pieejamību saistītām 
problēmām, un 6. un 7. pamatprogrammā 
Komisija finansē pētniecību par brīvo un 
atvērtā pirmkoda programmatūru 
(FOSS).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 
(2010.–2020. g.) pamatā ir ANO 
Konvencija un tajā ir ietverti pasākumi 
vairākās prioritārās jomās, tostarp tīmekļa 
pieejamības jomā, ar mērķi “personām ar 

(7) Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā 
(2010.–2020. g.) mērķis ir novērst 
šķēršļus, kas neļauj cilvēkiem ar
invaliditāti līdzvērtīgi piedalīties
sabiedrības dzīvē, un tās pamatā ir ANO 
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invaliditāti nodrošināt brīvu preču, 
pakalpojumu, to skaitā publisko 
pakalpojumu, un atbalsta ierīču 
pieejamību."

Konvencija un tajā ir ietverti pasākumi 
vairākās prioritārās jomās, tostarp tīmekļa 
pieejamības jomā, ar mērķi „personām ar 
invaliditāti nodrošināt brīvu preču, 
pakalpojumu, to skaitā publisko 
pakalpojumu, un atbalsta ierīču 
pieejamību”.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Strauji augošais tīmekļa pieejamības 
tirgus aptver dažādus ekonomikas 
dalībniekus, piemēram, tos, kas izstrādā 
tīmekļa vietnes vai programmatūras rīkus, 
lai izveidotu, pārvaldītu un testētu tīmekļa 
lapas, tos, kas izstrādā lietotāju aģentus, 
piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammas un 
saistītas atbalsta tehnoloģijas, tos, kas 
īsteno sertifikācijas pakalpojumus, un 
apmācības pakalpojumu sniedzējus.

(9) Strauji augošais tīmekļa pieejamības 
tirgus aptver dažādus ekonomikas 
dalībniekus, piemēram, tos, kas izstrādā 
tīmekļa vietnes vai programmatūras rīkus, 
lai izveidotu, pārvaldītu un testētu tīmekļa 
lapas, tos, kas izstrādā lietotāju aģentus, 
piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammas un 
saistītas atbalsta tehnoloģijas, tos, kas 
īsteno sertifikācijas pakalpojumus, un 
apmācības pakalpojumu sniedzējus. Šajā 
sakarā ļoti svarīgi ir centieni, kas veikti 
saistībā ar „Lielo koalīciju digitālo 
darbavietu aizpildīšanai”, kura ir 
turpinājums Nodarbinātības paketei, ir 
vērsta uz IKT speciālistiem un kuras 
mērķis ir mazināt prasmju atšķirības IKT 
nozarē, tostarp attiecībā uz datorprasmēm 
un darba iemaņām.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ierobežotas konkurences dēļ tīmekļa 
vietņu un saistīto produktu un pakalpojumu 
pircēji saskaras ar augstām pakalpojumu 
cenām vai atkarību no viena tīmekļa 
pieejamības nodrošinātāja. Nodrošinātāji 

(12) Ierobežotas konkurences dēļ tīmekļa 
vietņu un saistīto produktu un pakalpojumu 
pircēji saskaras ar augstām pakalpojumu 
cenām vai atkarību no viena tīmekļa 
pieejamības nodrošinātāja. Nodrošinātāji 



AD\1006114LV.doc 7/24 PE510.606v02-00

LV

bieži vien dod priekšroku „pašu standartu” 
variācijām, kas pēc tam ierobežo lietotāju 
aģentu sadarbspēju, kā arī universālu 
Savienības mēroga piekļuvi tīmekļa vietņu 
saturam. Valstu noteikumu sadrumstalotība 
mazina ieguvumus, ko varētu gūt no 
pieredzes apmaiņas ar valstu un 
starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties 
sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.

bieži vien dod priekšroku „pašu standartu” 
variācijām, kas pēc tam ierobežo lietotāju 
aģentu sadarbspēju, kā arī universālu 
Savienības mēroga piekļuvi tīmekļa vietņu 
saturam. Valstu noteikumu sadrumstalotība 
mazina ieguvumus, ko varētu gūt no 
pieredzes apmaiņas ar valstu un 
starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties 
sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai. 
Atkarību no viena pārdevēja ir iespējams 
nepieļaut, pieprasot programmatūras 
piegādātājiem ievērot noteiktus standartus 
un rekomendējot pasūtītājiem izmantot 
tādus programmatūras piegādātājus, kuri 
publicē savas programmatūras 
pirmkodus, un tādējādi tiktu novērsta arī 
publisko sistēmu izspiegošana. Pārejot uz 
atvērtā pirmkoda programmatūras 
izmantošanu, vienas dalībvalsts pasūtītus 
un par labiem atzītus pakalpojumus un 
programmatūru varētu pavairot 
izmantošanai citās dalībvalstīs, un arī 
programmatūras kopīga izstrāde kļūtu 
vienkāršāka, kas savukārt uzlabotu 
programmatūras savietojamību, 
samazinātu ražošanas izmaksas un 
paaugstinātu kvalitāti. Turklāt pirmkodu 
publicēšana veicinātu konkurenci un 
atvieglotu piegādātāju konkursu 
rīkošanu, jo pakalpojumu sniedzējus būtu 
iespējams nomainīt, nepārtraucot 
pakalpojuma izmantošanu un neradot 
nepieciešamību veikt pakalpojuma pilnīgu 
atjaunošanu. Publisko tiešsaistes 
pakalpojumu pavairošana atvieglotu 
piekļuvi arī personām ar invaliditāti, kā 
arī nodrošinātu citu īpašo lietotāju grupu 
interešu ievērošanu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai likvidētu sadrumstalotību, būtu 
jātuvina valstu pasākumi Savienības 
līmenī, proti, jāvienojas par pieejamības 
prasībām publiskā sektora iestāžu tīmekļa 
vietnēm. Tas mazinātu neskaidrības 
tīmekļa vietņu izstrādātājiem un uzlabotu 
sadarbspēju. Tehnoloģiju ziņā neitrālu 
pieejamības prasību izmantošana nekavēs 
inovācijas un, iespējams, pat tās veicinās.

(13) Lai likvidētu sadrumstalotību, būtu 
jātuvina valstu pasākumi Savienības 
līmenī, proti, jāvienojas par pieejamības 
prasībām publiskā sektora iestāžu tīmekļa 
vietnēm, kā arī tādu struktūru tīmekļa 
vietnēm, kuras sniedz sabiedrībai 
vispārējas nozīmes pakalpojumus. Tas 
mazinātu neskaidrības tīmekļa vietņu 
izstrādātājiem un uzlabotu sadarbspēju.
Tehnoloģiju ziņā neitrālu pieejamības 
prasību izmantošana nekavēs inovācijas un, 
iespējams, pat tās veicinās.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Prasības par tīmekļa pieejamību, kas 
definētas šajā direktīvā, ir tehnoloģiju ziņā 
neitrālas. Tās tikai norāda, kādām 
pamatfunkcijām jābūt, lai lietotājs varētu 
uztvert, darbināt vai izprast vietni un tās 
saturu. Tajos nav norādīts, kā tas ir jāpanāk 
vai kāda tehnoloģija ir jāizvēlas konkrētajai 
vietnei, tiešsaistes informācijai vai 
aplikācijai. Kā tādas šīs prasības nekavē 
inovācijas.

(16) Prasības par tīmekļa pieejamību, kas 
definētas šajā direktīvā, ir tehnoloģiju ziņā 
neitrālas. Tās tikai norāda, kādām 
pamatfunkcijām jābūt, lai lietotājs varētu 
uztvert, darbināt, izprast vietni un tās 
saturu un mijiedarboties ar to. Tajos nav 
norādīts, kā tas ir jāpanāk vai kāda 
tehnoloģija ir jāizvēlas konkrētajai vietnei, 
tiešsaistes informācijai vai aplikācijai. Kā 
tādas šīs prasības nekavē inovācijas un, 
pateicoties tām, attiecībā uz tīmekļa 
satura izmantošanu vērojama pastāvīga 
tehnoloģiska un sociāla dinamika, 
piemēram, aizvien plašāka mobilo iekārtu 
izmantošana.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ar tīmekļa pieejamību saistītas 
sadarbspējas pamatā vajadzētu būt kopīgi 
pieņemtām un izmantotām specifikācijām, 
kas optimizē tīmekļa satura saderību ar 
pašreizējiem un nākotnes lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām. 
Konkrētāk, tīmekļa saturam vajadzētu 
nodrošināt lietotāju aģentiem kopēju 
iekšējo dabiskās valodas, struktūru, 
sakarību un sekvenču kodēšanu, kā arī 
datus par iegultiem lietotāju saskarnes 
komponentiem. Tādējādi no sadarbspējas 
labumu gūst lietotāji, jo tie var universāli 
izmantot lietotāju aģentus, lai piekļūtu 
tīmekļa vietnēm: tie varētu gūt labumu arī 
no lielākas izvēles un zemākām cenām visā 
Savienībā. Sadarbspēja varētu arī nākt par 
labu ar tīmekļa pieejamību saistīto 
produktu un pakalpojumu piegādātājiem un 
pircējiem.

(17) Ar tīmekļa pieejamību saistītas 
sadarbspējas pamatā vajadzētu būt kopīgi 
pieņemtām un izmantotām specifikācijām, 
kas optimizē tīmekļa satura saderību ar 
pašreizējiem un nākotnes lietotāju 
aģentiem un atbalsta tehnoloģijām. 
Konkrētāk, tīmekļa saturam vajadzētu 
nodrošināt lietotāju aģentiem kopēju 
iekšējo dabiskās valodas, struktūru, 
sakarību un sekvenču kodēšanu, kā arī 
datus par iegultiem lietotāju saskarnes 
komponentiem. Tiešsaistes pakalpojumos 
atrodamajai informācijai vajadzētu būt 
pieejamai arī, izmantojot atvērtu 
lietojumprogrammu saskarni (API). 
Atvērta API saskarne sekmēs atbalsta 
tehnoloģiju izstrādi, kas veicinās 
informācijas atrašanu un trešo pušu 
inovāciju. Tādējādi no sadarbspējas 
labumu gūst lietotāji, jo tie var universāli 
izmantot lietotāju aģentus, lai piekļūtu 
tīmekļa vietnēm: tie varētu gūt labumu arī 
no lielākas izvēles un zemākām cenām visā 
Savienībā. Sadarbspēja varētu arī nākt par 
labu ar tīmekļa pieejamību saistīto 
produktu un pakalpojumu piegādātājiem un 
pircējiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Kā uzsvērts paziņojumā "Digitālā 
programma Eiropai", publiskajām 
struktūrām jāiesaistās tiešsaistes satura 
tirgu veicināšanā. Valdības var stimulēt 
satura tirgus, publiskā sektora informāciju 
padarot pieejamu ar pārredzamiem, 
efektīviem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem. Šis ir svarīgs potenciālas
inovatīvu tiešsaistes pakalpojumu

(18) Kā uzsvērts paziņojumā "Digitālā 
programma Eiropai", publiskajām 
struktūrām jāiesaistās tiešsaistes satura 
tirgu veicināšanā. Valdības var stimulēt 
satura tirgus, publiskā sektora informāciju 
padarot pieejamu ar pārredzamiem, 
efektīviem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem. Tāpēc publiskā sektora 
informācijai vajadzētu būt pieejamai 
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izaugsmes avots. neatkarīgi no izmantotās platformas. Būtu 
arī jānodrošina, ka publiskie pakalpojumi
ir pieejami mobilajās iekārtās, kuru skaits 
ES teritorijā strauji palielinās, kamēr ar 
datorpeli vadāmo galiekārtu skaits 
samazinās. Vienlīdzīga attieksme pret 
dažādām operētājsistēmām, 
pārlūkprogrammām un iekārtām ir
svarīgs inovatīvu galiekārtu un tīkla 
tehnoloģiju iespējamas izaugsmes avots.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt 
iespējai pieprasīt, lai attiecīgās tīmekļa 
vietnes būtu izvietotas ES teritorijā 
uzstādītos serveros, tādējādi novēršot 
ārpus ES esošu struktūru īstenotu 
spiegošanu vai informācijas noplūdi, kā 
arī nodrošinot, ka ārpus ES esošas 
struktūras nespēj bloķēt no drošības 
viedokļa svarīgus pakalpojumus.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvas mērķim vajadzētu būt 
nodrošināt, lai vairāki sabiedrībai nozīmīgi
publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu 
veidi ir pieejami saskaņā ar kopējām 
prasībām. Šādi tīmekļa vietņu veidi tika 
noteikti 2001. gada salīdzinošajā pētījumā 
par e-pārvaldi un ir izmantoti par pamatu 
pielikuma sarakstā.

(19) Direktīvas mērķim vajadzētu būt 
nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu publiskā 
sektora struktūru tīmekļa vietņu pilnīgu 
pieejamību personām ar invaliditāti, lai 
tām būtu dota iespēja dzīvot neatkarīgi un 
pilnvērtīgi piedalīties visos dzīves 
aspektos, kā tas ir noteikts ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām (UNCRPD). Identificējot šādas
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tīmekļa vietnes, būtu jāietver tīmekļa 
vietnes, kas sniedz vispārējas nozīmes 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atbilstība tīmekļa pieejamības 
prasībām būtu pastāvīgi jāuzrauga no 
sākotnējās publiskā sektora struktūru 
tīmekļa vietnes izveides posma līdz visiem 
turpmākiem satura atjauninājumiem.
Harmonizētā uzraudzības metodikā tiktu 
iekļautas vienveidīgas pārbaudes visās 
dalībvalstīs par to, cik tīmekļa vietne atbilst 
prasībām tīmekļa pieejamības jomā, 
reprezentatīva atlase un uzraudzības 
periodiskums. Dalībvalstīm ik gadu būtu 
jāziņo par uzraudzības rezultātiem, un 
vispārīgāk — jāuzskaita pasākumi, kas 
veikti, piemērojot šo direktīvu.

(24) Atbilstība tīmekļa pieejamības 
prasībām būtu pastāvīgi jāuzrauga no 
sākotnējās publiskā sektora struktūru 
tīmekļa vietnes izveides posma līdz visiem 
turpmākiem satura atjauninājumiem. 
Harmonizētā uzraudzības metodikā tiktu 
iekļautas vienveidīgas pārbaudes visās 
dalībvalstīs par to, cik tīmekļa vietne atbilst 
prasībām tīmekļa pieejamības jomā, 
reprezentatīva atlase un uzraudzības 
periodiskums. Dalībvalstīm ik gadu būtu 
jāziņo par uzraudzības rezultātiem, un 
vispārīgāk — jāuzskaita pasākumi, kas 
veikti, piemērojot šo direktīvu. Šiem 
ziņojumiem vajadzētu būt publiski 
pieejamiem. Komisijai būtu jāsagatavo šo 
ziņojumu apkopojums un jāiesniedz tas 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Harmonizētā satvarā tīmekļa vietņu 
izstrādātājiem vajadzētu saskarties ar 
mazāk šķēršļiem darbībai iekšējā tirgū, kā 
arī vajadzētu samazināties izmaksām 
valdībām un citiem, kas nodrošina ar 
tīmekļa pieejamību saistītus produktus un 
pakalpojumus.

(25) Harmonizētā satvarā tīmekļa vietņu 
izstrādātājiem vajadzētu saskarties ar 
mazāk šķēršļiem darbībai iekšējā tirgū, kā 
arī vajadzētu samazināties izmaksām 
valdībām un citiem, kas nodrošina ar 
tīmekļa pieejamību saistītus produktus un 
pakalpojumus, tādējādi veicinot 
ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas attiecīgo noteikumu 
īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Būtu jāizmanto 
pārbaudes procedūra, lai noteiktu 
metodiku, kas dalībvalstīm būtu jāizmanto, 
lai uzraudzītu attiecīgo tīmekļa vietņu 
atbilstību šīm prasībām. Būtu jāizmanto 
konsultēšanas procedūra, lai noteiktu 
kārtību, kādā dalībvalstīm būtu jāziņo 
Komisijai par šīs uzraudzības rezultātiem. 
Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(27) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas attiecīgo noteikumu 
īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Būtu jāizmanto 
pārbaudes procedūra, lai noteiktu 
metodiku, kas dalībvalstīm būtu jāizmanto, 
lai uzraudzītu attiecīgo tīmekļa vietņu 
atbilstību šīm prasībām. Būtu jāizmanto 
konsultēšanas procedūra, lai noteiktu 
kārtību, kādā dalībvalstīm būtu jāziņo 
Komisijai par šīs uzraudzības rezultātiem. 
Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš padomdevējas komitejas 
sastāvam attiecībā uz personu ar 
invaliditāti un vecu cilvēku pārstāvju 
līdzdalību.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus, kas saistīti ar publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu satura pieejamību 
visiem lietotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti.

1. Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus, kas saistīti ar publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu satura pieejamību 
visiem lietotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 
personām ar invaliditāti, kā arī veciem 
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cilvēkiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām 
(UNCRPD) personas ar invaliditāti ir 
personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, 
intelektuāli vai maņu orgānu traucējumi, 
kas mijiedarbībā ar dažādiem 
ierobežojumiem var apgrūtināt šo personu 
pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tā paredz noteikumus, saskaņā ar 
kuriem dalībvalstis dara pieejamu to 
tīmekļa vietņu saturu, kas pieder publiskā 
sektora struktūrām, un šo tīmekļa vietņu 
veidi ir norādīti pielikumā.

2. Tā paredz noteikumus, saskaņā ar 
kuriem dalībvalstis dara pieejamu to 
tīmekļa vietņu saturu, kas pieder publiskā 
sektora struktūrām, tostarp tām, kuras 
sniedz vispārējas nozīmes pakalpojumus
un pakalpojumus, kas norādīti pielikumā.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tīmekļa pieejamība attiecas uz 
principiem un metodēm, kas jāievēro, 
izstrādājot tīmekļa vietnes, lai to saturs 
būtu pieejams visiem lietotājiem, jo īpaši 
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personām ar invaliditāti, kā arī veciem 
cilvēkiem. Tīmekļa vietņu saturs ietver 
tekstuālu un netekstuālu informāciju, kā 
arī veidlapu lejupielādi un divpusēju 
saziņu, piemēram, digitālo veidlapu 
apstrādi, autentifikāciju un darījumu 
veikšanu, piemēram, lietu izskatīšanu un 
maksājumus.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „publiskā sektora struktūra” ir valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa pārvaldes 
struktūra, publisko tiesību subjekti, kā 
definēts Direktīvas 2004/18/EK 1. panta 
9. punktā, un apvienības, ko izveidojusi 
viena vai vairākas šādas struktūras vai arī 
viens vai vairāki šādi publisko tiesību 
subjekti.

(8) „publiskā sektora struktūra” ir
Savienības institūcija dalībvalstī 
(piemēram, Komisijas pārstāvniecība 
dalībvalstī un Eiropas Parlamenta 
informācijas birojs dalībvalstī) un valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa pārvaldes 
struktūra, publisko tiesību subjekti, kā 
definēts Direktīvas 2004/18/EK 1. panta 9. 
punktā, un apvienības, ko izveidojusi viena 
vai vairākas šādas struktūras vai arī viens 
vai vairāki šādi publisko tiesību subjekti
un struktūras, kas sniedz vispārējas 
nozīmes pakalpojumus un/vai vispārējas 
ekonomiskas nozīmes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „galiekārta” šajā kontekstā ir 
jebkāda iekārta, ar kuras palīdzību 
iespējams izmantot šajā direktīvā noteikto 
klienta aģentu;
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) „mobilās iekārtas” šajā kontekstā ir 
jebkādas pārnēsājamas, bez atsevišķas 
datorpeles kontrolējamas galiekārtas;

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) „atkarība no viena pārdevēja” ir 
situācija, kurā klientam ir tik sarežģīti 
nomainīt pakalpojuma sniedzēju, ka viņu 
var uzskatīt par atkarīgu no pakalpojuma 
sniedzēja, kas var izmantot šo atkarību, 
ievērojami paaugstinot cenas, pirms 
klientam kļūst izdevīgi apsvērt 
pakalpojuma sniedzēja nomaiņu;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8d) „neatkarība no platformas” šajā 
kontekstā ir iespēja saprāta robežās lietot 
tīmekļa pakalpojumu, izmantojot jebkuras 
galiekārtas jebkuras operētājsistēmas 
jebkuru pārlūkprogrammu. Praksē no 
platformas neatkarīgs pakalpojums atbilst 
standartiem,  un tā izmantošanai nav 
nepieciešami, piemēram, tikai noteiktai 
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pārlūkprogrammai vai operētājsistēmai 
pieejami pārlūkprogrammas 
paplašinājumi;

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbības un 
izpratni, tostarp satura noformējuma 
pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu;

(a) konsekventā un piemērotā veidā, lai 
nodrošinātu lietotāju uztveri, darbības un 
izpratni, tostarp personām ar invaliditāti 
un veciem cilvēkiem, kā arī satura 
noformējuma pielāgojamību un 
mijiedarbību;

Pamatojums

Tīmekļa vietnes būtu jāpadara pieejamas tā, lai tām varētu piekļūt visi lietotāji, nodrošinot to, 
ka visi lietotāji var atsaukties uz vienu un to pašu saturu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar 
dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām Savienības un starptautiskā 
mērogā.

(b) tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar
daudziem dažādiem lietotāju aģentiem, 
ierīcēm un atbalsta tehnoloģijām 
Savienības un starptautiskā mērogā. Pret 
dažādām operētājsistēmām, 
pārlūkprogrammām un iekārtām 
attieksmei jābūt vienlīdzīgai. Publiskā 
sektora tīmekļa vietnēm ir jābūt 
pieejamām neatkarīgi no izmantotās 
platformas un lasāmām mobilajās 
iekārtās.

Pamatojums

Mobilo iekārtu pieaugošā lietošana rada jautājumus par tradicionālā datora, ekrāna, 
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klaviatūras un datorpeles iestatījumiem.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 8. pantu, lai vajadzības 
gadījumā sīkāk precizētu prasības tīmekļa 
pieejamības jomā, kas minētas 1. punktā.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 8. pantu, lai vajadzības 
gadījumā sīkāk precizētu prasības tīmekļa 
pieejamības jomā, kuras minētas 1. punktā
un kurām jāatbilst tehnoloģijas 
neitralitātes principiem un jāatbalsta 
FOSS izmantošana un attīstība.

Pamatojums

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis atbalsta pienācīgus 
mehānismus tīmekļa pieejamības 
apspriešanai ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un publisko izmaiņas tīmekļa 
pieejamības politikā, kā arī pieredzi un 

3. Dalībvalstis atbalsta pienācīgus 
mehānismus tīmekļa pieejamības 
apspriešanai ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un organizācijām, kas pārstāv 
personas ar invaliditāti vai vecus cilvēkus, 
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secinājumus, kas gūti tīmekļa pieejamības 
prasību atbilstības īstenošanā.

un publisko izmaiņas tīmekļa pieejamības 
politikā, kā arī pieredzi un secinājumus, 
kas gūti tīmekļa pieejamības prasību 
atbilstības īstenošanā.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu 
sadarbojas Savienības līmenī ar nozares un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai 
7. panta 4. punktā minēto gada ziņojumu 
vajadzībām izvērtētu tirgus un tehnoloģiju 
attīstību, izmaiņas tīmekļa pieejamībā un 
lai apmainītos ar labāko praksi.

4. Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu 
sadarbojas Savienības līmenī ar nozares, 
sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, lai 7. panta 4. punktā minēto 
gada ziņojumu vajadzībām izvērtētu tirgus 
un tehnoloģiju attīstību, izmaiņas tīmekļa 
pieejamībā un lai apmainītos ar labāko 
praksi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
uzņēmumu, jo sevišķi MVU, 
konkurētspējai šajā nozarē, lai to darbībai 
netiktu uzlikts papildu slogs.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Drošības apsvērumu dēļ dalībvalstis 
var pieprasīt attiecīgo tīmekļa vietņu 
izvietošanu Savienības teritorijā uzstādītos 
serveros.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis ik gadu paziņo saskaņā ar 
4. punktu veiktās uzraudzības rezultātus, 
tostarp mērījumu datus un, vajadzības 
gadījumā, 1. panta 3. punktā minēto 
tīmekļa vietņu sarakstu.

2. Dalībvalstis ik gadu paziņo saskaņā ar 
4. punktu veiktās uzraudzības rezultātus, 
tostarp mērījumu datus un, vajadzības 
gadījumā, 1. panta 3. punktā minēto 
tīmekļa vietņu sarakstu. Šos ziņojumus 
dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 3. un 5. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus piešķir 
uz nenoteiktu laiku no datuma, kurā stājas 
spēkā šī direktīva.

2. Direktīvas 3. un 5. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus piešķir 
uz pieciem gadiem no datuma, kurā stājas
spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz komiteja. 
Padomdevējas komitejas darbā ir 
iesaistītas personas ar invaliditāti, veci 
cilvēki un viņus pārstāvošās 
organizācijas, lai izvērtētu jebkādas 
tīmekļa pieejamības prasību turpmākās 
specifikācijas. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

Grozījums Nr. 37

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

Komisija pārskata šīs direktīvas 
piemērošanu trīs gadu laikā no tās stāšanās 
spēkā.

Komisija pārskata šīs direktīvas 
piemērošanu trīs gadu laikā no tās stāšanās 
spēkā un publicē šā pārskata 
konstatējumus.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskā sektora iestāžu tīmekļa vietņu 
veidi

Attiecīgo tīmekļa vietņu saraksts

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Sociālā nodrošinājuma pabalsti:
bezdarbnieku pabalsti, bērnu pabalsti, 
medicīniskās izmaksas (atmaksa vai tiešs 
norēķins), studentu stipendijas.

(3) Sociālā nodrošinājuma pabalsti:
bezdarbnieku pabalsti, bērnu pabalsti, 
medicīniskās izmaksas (atmaksa vai tiešs 
norēķins), studentu stipendijas, mājokļa 
pabalsti, invaliditātes pabalsti, transporta 
pabalsti utt.; sociālie pakalpojumi un 
institūcijas

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Personas dokumenti: pases vai vadītāja (4) Personas dokumenti: pases vai
personas apliecības, vadītāja apliecības un 
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apliecības citi publiskā sektora struktūru izdoti 
dokumenti, kā arī profesionālo 
kvalifikāciju vai prasmes apliecinoši 
dokumenti

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ugunsgrēka gadījumu paziņošana 
publiskā sektora struktūrām

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Ar pamattiesībām saistītas 
institūcijas (piemēram, diskriminācijas 
apkarošanas organizācijas, publiskās 
struktūras, tiesas, tiesībsargs u. tml.)

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Publiskās bibliotēkas, piemēram,
katalogi un meklēšanas rīki

(8) Publiskās bibliotēkas, piemēram, 
katalogi un meklēšanas rīki, nacionālie 
muzeji un galerijas
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Reģistrācija augstākās izglītības 
iestādēs vai universitātēs

(10) Reģistrācija augstākās izglītības 
iestādēs vai universitātēs, atbalstītajās 
skolās vai arodapmācības skolās, 
izglītības struktūrās un institūcijās

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar veselību saistīti pakalpojumi:
interaktīvas konsultācijas par pakalpojumu 
pieejamību, tiešsaistes pakalpojumi 
pacientiem, pieteikšanās

(12) Ar veselību saistīti pakalpojumi:
neatliekamā medicīniskā palīdzība,
interaktīvas konsultācijas par pakalpojumu 
pieejamību, tiešsaistes pakalpojumi 
pacientiem, pieteikšanās

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tīmekļa vietnes mērķgrupām, ko 
veido personas ar invaliditāti vai veci 
cilvēki

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus 
un priekšlikumi attiecīgajiem Savienības 
fondiem, valsts un vietējām dotācijām

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Sabiedriskais transports

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Publiskā informācija

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 112 avārijas dienesti
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