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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0721),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0394/2012),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par publiskā sektora struktūru tīmekļa 
vietņu pieejamību

par publiskā sektora struktūru un 
uzņēmumu, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem,
tīmekļa vietņu pieejamību

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Or. en

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 
izskatīšanu un maksājumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

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 un 
uzņēmumu, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem,
tīmekļa vietnēm. Tas mazinātu 
neskaidrības tīmekļa vietņu izstrādātājiem 
un uzlabotu sadarbspēju. Tehnoloģiju ziņā 
neitrālu pieejamības prasību izmantošana 
nekavēs inovācijas un, iespējams, pat tās 
veicinās.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Iedzīvotājiem vajadzētu gūt labumu 
no plašākas piekļuves tiešsaistes publiskā 
sektora pakalpojumiem un saņemt 
pakalpojumus un informāciju, kas ļaus 
vienkāršāk īstenot savas tiesības visā 
Savienībā, proti, tiesības brīvi pārvietoties 
un uzturēties Savienības teritorijā un veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

(15) Iedzīvotājiem vajadzētu gūt labumu 
no plašākas piekļuves publiskiem
tiešsaistes pakalpojumiem un saņemt 
pakalpojumus un informāciju, kas ļaus 
vienkāršāk īstenot savas tiesības visā 
Savienībā, proti, tiesības brīvi pārvietoties 
un uzturēties Savienības teritorijā un veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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, lai visas sabiedrībai nozīmīgu
publiskā sektora struktūru un 
pamatpakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumu uzturētās tīmekļa vietnes ir
pieejamas saskaņā ar kopējām prasībām.
Pamatpakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumu uzturēto tīmekļa vietņu veidi, 
uz ko attiecas šī direktīva, būtu jāsniedz 
pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nosaka prasības par 
tīmekļa pieejamību konkrētiem publiskā 
sektora struktūru tīmekļa vietņu veidiem.
Lai veicinātu attiecīgo tīmekļa vietņu 
atbilstību minētajām prasībām, jāparedz 
atbilstības prezumpcija attiecīgajām 
tīmekļa vietnēm, kas atbilst 
harmonizētajiem standartiem, kuri 
sagatavoti un publicēti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (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, ar mērķi 
formulēt sīki izstrādātas minēto prasību 
tehniskās specifikācijas. Saskaņā ar minēto 
regulu dalībvalstis un Eiropas Parlaments 
varēs izteikt iebildumus pret 
harmonizētajiem standartiem, par kuriem 
tie uzskata, ka tie pilnībā neatbilst tīmekļa 
pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā 
direktīvā.

(20) Šī direktīva nosaka prasības par 
tīmekļa pieejamību visām publiskā sektora 
struktūru un pamatpakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumu uzturētām tīmekļa
vietnēm. Lai veicinātu attiecīgo tīmekļa 
vietņu atbilstību minētajām prasībām, 
jāparedz atbilstības prezumpcija 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm, kas atbilst 
harmonizētajiem standartiem, kuri 
sagatavoti un publicēti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju 
ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto 
prasību tehniskās specifikācijas. Saskaņā ar 
minēto regulu dalībvalstis un Eiropas 
Parlaments varēs izteikt iebildumus pret 
harmonizētajiem standartiem, par kuriem 
tie uzskata, ka tie pilnībā neatbilst tīmekļa 
pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā 
direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atbilstība tīmekļa pieejamības (24) Atbilstība tīmekļa pieejamības 
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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.

prasībām būtu pastāvīgi jāuzrauga no
attiecīgās tīmekļa vietnes sākotnējās
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 būtu regulāri jāziņo par 
uzraudzības rezultātiem, un vispārīgāk —
jāuzskaita pasākumi, kas veikti, piemērojot 
šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai nodrošinātu, ka attiecīgās tīmekļa 
vietnes ir pieejamas saskaņā ar tīmekļa 
pieejamības prasībām, kas noteiktas ar šo 
direktīvu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai 
vajadzības gadījumā turpmāk precizētu šīs 
prasības un noteiktu Eiropas standartu vai
tā daļas, kas harmonizēto standartu 
neesības gadījumā nodrošinātu 
prezumpciju par atbilstību tīmekļa 
pieejamības prasībām attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm, kas atbilst šādam standartam vai 
tā daļām. Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus,
būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(26) Lai nodrošinātu, ka attiecīgās tīmekļa 
vietnes ir pieejamas saskaņā ar tīmekļa 
pieejamības prasībām, kas noteiktas ar šo 
direktīvu, un ka šīs prasības ir skaidras un 
saprotamas ieinteresētajām personām, 
kuras iesaistītas direktīvas īstenošanā,
tostarp ārējiem tīmekļa vietņu 
izstrādātājiem un publiskās pārvaldes 
darbiniekiem, pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai, lai vajadzības gadījumā turpmāk 
precizētu šīs prasības, neveicot 
grozījumus, un noteiktu Eiropas
standartus vai to daļas, kas harmonizēto 
standartu neesības gadījumā nodrošinātu 
prezumpciju par atbilstību tīmekļa 
pieejamības prasībām attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm, kas atbilst šādam standartam vai 
tā daļām. Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus,
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vajadzētu nodrošināt attiecīgo dokumentu
vienlaicīgu, savlaicīgu un atbilstošu 
nosūtīšanu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tā kā šīs direktīvas mērķis, proti,
izveidot harmonizētu tirgu publiskā sektora 
iestāžu tīmekļa vietņu pieejamībai, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, jo jāharmonizē dažādi 
noteikumi, kas patlaban pastāv to 
attiecīgajās tiesību sistēmās, un tāpēc to var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, 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 ir 
paredzēti tikai tie pasākumi, kas vajadzīgi 
šā mērķa sasniegšanai,

(28) Tā kā šīs direktīvas mērķis, proti, 
izveidot harmonizētu tirgu publiskā sektora 
iestāžu un uzņēmumu, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem,
tīmekļa vietņu pieejamībai, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, jo jāharmonizē dažādi 
noteikumi, kas patlaban pastāv to 
attiecīgajās tiesību sistēmās, un tāpēc to var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, 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 ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 10

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 

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

struktūru un uzņēmumu, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem,
tīmekļa vietņu satura pieejamību visiem 
lietotājiem, jo īpaši personām ar 
invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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 un ko uztur uzņēmumi, 
kas sniedz pamatpakalpojumus 
iedzīvotājiem, un šo tīmekļa vietņu veidi ir 
norādīti pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var paplašināt šīs direktīvas 
darbības jomu, to attiecinot uz citiem 
publiskā sektora tīmekļa vietņu veidiem, 
kas nav minēti 2. punktā.

3. Dalībvalstis var paplašināt šīs direktīvas 
darbības jomu, to attiecinot uz citiem 
tīmekļa vietņu veidiem, kas nav minēti 
2. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva neattiecas uz 
mikrouzņēmumiem, kā noteikts Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumā 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) „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;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.b) „tīmekļa vietnes, kas pieder 
publiskā sektora iestādēm” ir tīmekļa 
vietnes, ko izstrādā, iepērk, uztur vai 
līdzfinansē publiskā sektora iestādes;
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Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.c) „tīmekļa vietnes, ko uztur 
uzņēmumi, kuri sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem” ir 
tīmekļa vietnes, kas minētas pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „attiecīgās tīmekļa vietnes” ir tīmekļa
vietnes, kas minētas šīs direktīvas 1. panta 
2. punktā;

(1) „attiecīgās tīmekļa vietnes” ir visas 
versijas tīmekļa vietnēm, kas minētas 
1. panta 2. punktā, tostarp tās, kurām 
paredzēts piekļūt ar mobilām ierīcēm vai 
kādā citā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “tīmekļa vietņu saturs” ir informācija, 
kas jāpaziņo lietotājam, izmantojot lietotāja 
aģentu, ieskaitot kodu vai iezīmēšanas 
valodu, kas nosaka satura struktūru, 

(2) „tīmekļa vietņu saturs” ir informācija 
un lietotāja saskarnes sastāvdaļas, kas 
jāpaziņo lietotājam, izmantojot lietotāja 
aģentu, ieskaitot kodu vai iezīmēšanas 
valodu, kas nosaka satura struktūru, 
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noformējumu un mijiedarbību; noformējumu un mijiedarbību. Tīmekļa 
vietņu saturs ietver tekstuālu un 
netekstuālu informāciju, dokumentu un 
veidlapu lejupielādi, kā arī divpusēju 
saziņu, piemēram, digitālo veidlapu 
apstrādi un autentifikācijas, 
identifikācijas un maksājumu veikšanas 
procesus. Tīmekļa vietņu saturs ietver arī 
funkcijas, ko sniedz ar tīmekļa vietnēm, 
kas ir ārpus attiecīgās tīmekļa vietnes, 
piemēram, izmantojot tīmekļa saites, ar 
nosacījumu, ka ārējā tīmekļa vietne ir 
vienīgais līdzeklis, ar kuru informāciju un 
pakalpojumu sniedz lietotājam;

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “lietotāja aģents” ir programmatūra, kas 
izgūst un nodrošina tīmekļa saturu 
lietotājiem, ieskaitot tīmekļa 
pārlūkprogrammas, medijatspēļi, spraudņi 
un citas programmas, kas palīdz izgūt un 
lietot tīmekļa saturu un mijiedarboties ar 
to;

(3) „lietotāja aģents” ir programmatūra, kas 
izgūst un nodrošina tīmekļa saturu 
lietotājiem, ieskaitot tīmekļa 
pārlūkprogrammas, medijatspēļus, 
spraudņus un citas programmas, kas palīdz 
izgūt un lietot tīmekļa saturu un 
mijiedarboties ar to, neatkarīgi no tā, kādu 
ierīci izmanto mijiedarbībai ar saturu. Ja 
mobilā lietotne piedāvā tādu pašu vai 
uzlabotu pakalpojumu kopumu 
salīdzinājumā ar attiecīgo tīmekļa vietni, 
šī definīcija attiecas arī uz šādas mobilās 
lietotnes saskarni un darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts
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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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „tīmekļa pieejamība” ir principi un 
metodes, kas jāievēro, izstrādājot tīmekļa 
vietnes, lai šo tīmekļa vietņu saturs būtu 
pieejams visiem lietotājiem, jo īpaši 
personām ar invaliditāti. Tīmekļa 
pieejamība īpaši attiecas uz principiem un 
metodēm, kas uzlabo lietotāju uztveri, 
navigāciju, darbību, mijiedarbību un 
sapratni un ietver atbalsta tehnoloģiju vai 
pastiprinošas un alternatīvas 
komunikācijas izmantošanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) „atbalsta tehnoloģijas” ir jebkurš 
elements, aprīkojuma daļa vai produktu 
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sistēma, kas iegūta komerciāli gatavā 
veidā vai modificēta vai pielāgota un ko 
izmanto, lai palielinātu, uzturētu vai 
uzlabotu funkcionalitāti personām ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 23

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, navigāciju,
darbības, mijiedarbību un izpratni, tostarp 
satura noformējuma pielāgojamību, un, ja 
vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
elektronisko alternatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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 nodrošina sadarbspēju 
ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 
tehnoloģijām Savienības un starptautiskā 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

2. Dalībvalstis piemēro 1. punkta 
noteikumus vēlākais līdz 2015. gada 
31. decembrim.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26

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 informāciju par 
prasībām tīmekļa pieejamības jomā, kas 
minētas 1. punktā, neizmainot šīs prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veicina, ka attiecīgās 
tīmekļa vietnes sniedz paziņojumu par to 
pieejamību, jo īpaši par to atbilstību šai 
direktīvai, un, iespējams, papildinot ar citu 
informāciju par pieejamību lietotāju 
atbalstam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgās 
tīmekļa vietnes sniedz paziņojumu par to 
pieejamību, jo īpaši par to atbilstību šai 
direktīvai, un, iespējams, papildinot ar citu 
informāciju par pieejamību lietotāju 
atbalstam. Šo informāciju sniedz 
pieejamos formātos.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
veicinātu tīmekļa pieejamības prasību 
piemērošanu, kā noteikts 3. pantā, visām
publiskā sektora struktūru tīmekļa 
vietnēm, ne tikai attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm, jo īpaši publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietnēm, uz kurām 
attiecas spēkā esošie valsts tiesību akti vai 
attiecīgie pasākumi tīmekļa pieejamības 
jomā.

2. Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
veicinātu tīmekļa pieejamības prasību 
piemērošanu, kā noteikts 3. panta 
1. punktā, visām tīmekļa vietnēm, ne tikai 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm, un jo īpaši 
tām tīmekļa vietnēm, uz kurām attiecas 
spēkā esošie valsts tiesību akti vai 
attiecīgie pasākumi tīmekļa pieejamības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

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 un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai 
7.a pantā minēto regulāro ziņojumu 
vajadzībām izvērtētu tirgus un tehnoloģiju 
attīstību, izmaiņas tīmekļa pieejamībā un 
lai apmainītos ar labāko praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzība un ziņošana Uzraudzība

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, izmantojot 4. punktā 
paredzēto metodiku, nepārtraukti uzrauga 
attiecīgo tīmekļa vietņu atbilstību prasībām 
par tīmekļa pieejamību. 

1. Dalībvalstis, izmantojot 4. punktā 
paredzēto metodiku, nepārtraukti uzrauga 
attiecīgo tīmekļa vietņu atbilstību prasībām 
par tīmekļa pieejamību. Šajā nolūkā 
dalībvalstis norīko kompetento iestādi. 
Dalībvalstis līdz 2014. gada 30. jūnijam 
informē Komisiju par norīkoto 
kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Norīkotā kompetentā iestāde atbild arī 
par to, lai izskatītu visas sūdzības, ko 
lietotāji vai citas ieinteresētās personas 
iesniedz par tīmekļa pieejamības prasību 
neizpildi attiecīgajās tīmekļa vietnēs, kā 
izklāstīts 3. panta 1. punktā.
Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai lietotājus vai citas 
ieinteresētas puses informētu par pirmajā 
daļā minēto iespēju iesniegt sūdzību 
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norīkotajai kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija izveido darbgrupu, kas 
sastāv no Komisijas pārstāvjiem un 
dalībvalstu ieceltiem pārstāvjiem un kas 
regulāri tiekas pēc Komisijas 
uzaicinājuma, lai apspriestu uzraudzības 
rezultātus un apmainītos ar labāko praksi 
šīs direktīvas īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

3. Šajā ziņojumā ietver arī darbības, kas 
veiktas saskaņā ar 6. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
metodiku tam, kā uzraudzīt attiecīgo 
tīmekļa vietņu atbilstību prasībām tīmekļa 
pieejamības jomā, kā izklāstīts 3. pantā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 9. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Šo metodiku publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
metodiku tam, kā uzraudzīt attiecīgo 
tīmekļa vietņu atbilstību prasībām tīmekļa 
pieejamības jomā, kā izklāstīts 3. pantā. Šī 
metodika ir pārredzama, nododama, 
salīdzināma un reproducējama, un to 
nosaka, cieši apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām no attiecīgās 
nozares un pilsoniskās sabiedrības, 
tostarp jo īpaši organizācijām, kas pārstāv 
personas ar invaliditāti. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 9. panta 
3. punktā. Šo metodiku publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
dalībvalstu ziņošanas kārtību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 

svītrots
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procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Ziņošana

1. Dalībvalstis regulāri ziņo Komisijai par 
saskaņā ar 7. pantu veiktās uzraudzības 
rezultātiem, tostarp par mērījumu datiem, 
un attiecīgā gadījumā 1. panta 3. punktā 
minēto tīmekļa vietņu sarakstu. Šo 
ziņojumu publisko viegli pieejamos 
formātos.
2. Šajā ziņojumā ietver arī darbības, kas 
veiktas saskaņā ar 6. pantu, tostarp 
iekļauj iespējamus attiecīgo kompetento 
iestāžu vispārējus secinājumus, kas gūti, 
pamatojoties uz uzraudzību.
3. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
dalībvalstu ziņošanas kārtību. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Sankcijas
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Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu šo sankciju izpildi. 
Paredzētās sankcijas ir efektīvas, 
samērīgas un atturošas.
Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo 
Komisijai līdz 2014. gada 30. jūnijam un 
nekavējoties tai paziņo par jebkuriem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. en

Grozījums 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis 3. panta 1. punktā 
minētos pasākumus saskaņā ar savu 
administratīvo, institucionālo un tiesisko 
regulējumu piemēro visām tīmekļa 
vietnēm:
a) kuras pieder valsts līmeņa publiskā 
sektora iestādēm — no 2016. gada 
31. decembra,
b) kuras pieder reģionālā līmeņa publiskā 
sektora iestādēm — no 2018. gada 
31. decembra,
c) kuras pieder vietējā līmeņa publiskā 
sektora iestādēm — no 2020. gada 
31. decembra,
d) kuras uztur uzņēmumi, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, un 
kuru veidi ir norādīti pielikumā — no 
2020. gada 31. decembra.

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pārskata šīs direktīvas 
piemērošanu un nosūta ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne vēlāk 
kā ...*. Šajā ziņojumā novērtē, vai 
direktīva ir sasniegusi mērķus, jo īpaši 
attiecībā uz tīmekļa vietņu pieejamības 
uzlabošanu, ņemot vērā tehnoloģiju 
konverģenci un citu tehnoloģiju un ierīču 
izmantošanu, lai piekļūtu tiešsaistes 
saturam.
___________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — trīs 
gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskā sektora iestāžu tīmekļa vietņu 
veidi

Uzņēmumu, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, 
uzturēto tīmekļa vietņu veidi

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ienākuma nodokļi: deklarēšana, (1) Gāzes, siltuma, elektrības un ūdens 
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novērtējuma paziņošana pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nodarbinātības dienestu darba 
meklēšanas pakalpojumi

(2) Ar transportu saistītie pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Pasta pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Personas dokumenti: pases vai 
vadītāja apliecības

(4) Elektronisko sakaru tīkli un 
pakalpojumi

Or. en
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Automobiļu reģistrācija (5) Pamata banku un apdrošināšanas 
pakalpojumi (piemēram, 
pamatmaksājumu konts, mājas 
aprīkojuma un ēku apdrošināšana, 
dzīvības apdrošināšana un medicīniskā 
apdrošināšana)

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būvatļaujas pieteikumi (6) Pamata, vidējā un augstākā izglītība

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iesniegumi policijai, piemēram, 
zādzības gadījumā

(7) Obligātās un papildu sociālās drošības 
shēmas to dažādās organizācijas formās 
(savstarpējās vai profesionālās 
organizācijas), kas sedz dzīves galvenos 
riskus, piemēram, saistībā ar veselību, 
vecumu, nelaimes gadījumiem darbā, 
bezdarbu, pensiju un invaliditāti
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Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Ar veselību saistīti pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dzimšanas vai laulības apliecības 
pieprasījums un izsniegšana

(9) Bērnu aprūpes pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Reģistrācija augstākās izglītības 
iestādēs vai universitātēs

(10) Citi svarīgi pakalpojumi, kurus 
sniedz tieši iedzīvotājiem, lai veicinātu 
sociālo iekļaušanu un aizsargātu 
pamattiesības (piemēram, palīdzības 
pakalpojumi personām, kuras saskaras ar 
privātām krīzēm, piemēram, saistībā ar 
parādu vai bezdarbu, reintegrācijas un 
rehabilitācijas pakalpojumi un sociālo 
mājokļu pakalpojumi maznodrošinātām 
personām vai sociāli mazākaizsargātām 
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grupām)

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Paziņojums par dzīvesvietas maiņu svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Digitālajā laikmetā informāciju un pakalpojumus arvien vairāk var saņemt tiešsaistē. Šī 
iemesla dēļ strauji pieaug publiskā un privātā sektora tīmekļvietņu skaits. Pašlaik ir jau vairāk 
nekā 761 000 publiskā sektora tīmekļvietņu, kas piedāvā piekļuvi informācijai un 
pakalpojumiem. Tomēr pagaidām mazāk nekā 10 % ES tīmekļvietņu ir pieejamas atbilstīgi 
tīmekļa pieejamības standartiem.

ES tirgus tīmekļa pieejamības jomā sastāv no vairāk nekā 175 000 uzņēmumu. Apgrozījums, 
ko rada aptuveni 1 miljons cilvēku, kuri strādā tīmekļvietņu izstrādes nozarē, tiek lēsts 
aptuveni EUR 144 miljardu apmērā. Ekonomiskā ietekme uz ES, kā arī nepieejamo 
tīmekļvietņu lielais daudzums padara tīmekļa pieejamību par ienesīgu uzņēmējdarbības 
virzienu sociālajā jomā ar nozīmīgu izaugsmes un iekļautības veicināšanas potenciālu. 
Tādējādi tīmekļa pieejamība var tālāk attīstīt vienoto tirgu un paplašināt pakalpojumu 
pieejamību visiem ES pilsoņiem.

Tīmekļa pieejamība ir būtiska, jo rada iespēju tīmekļvietnes izmantot visiem cilvēkiem, tai 
skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Publiskā sektora iestādēm un visām struktūrām, kas sniedz 
pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, ir jāpieņem iekļaujoša prakse tīmekļa pieejamības jomā, 
lai izpildītu savus pienākumus pret visiem iedzīvotājiem.

Politikas konteksts

Līdz šim ES iestādes ir veikušas daudzus pasākumus, lai stimulētu progresu un uzlabotu 
tīmekļa pieejamību — ir pieņemta Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010–2020, e-
pārvaldības rīcības plāns 2011–2015, Eiropas digitalizācijas programma un ES finansējuma 
programmas, lai atbalstītu pētniecību un izstrādi tehnoloģisko tīmekļa pieejamības risinājumu 
jomā. Turklāt Publiskā iepirkuma direktīvā pēc pārskatīšanas ir norādes par tīmekļa 
pieejamību. Dalībvalstis ir apņēmušās kopumā uzlabot piekļuvi publiskām tīmekļvietnēm. Jo 
īpaši Rīgā pieņemtajā ministru deklarācijā tika norādīts, ka visām publiskajām 
tīmekļvietnēm vajadzētu būt pieejamām līdz 2010. gadam.

Lai gan dalībvalstis jau ir ieviesušas tiesību aktus vai veikušas citus pasākumus tīmekļa 
pieejamības nolūkā, joprojām pastāv šķēršļi iekšējā tirgū, ko izraisa ievērojamas atšķirības 
valstu pieejās visā Eiropā.

Komisijas priekšlikums

Ņemot vērā šo priekšvēsturi, Komisija ir iesniegusi priekšlikumu direktīvai par publiskā 
sektora struktūru tīmekļvietņu pieejamību (COM(2012)0721). Šajā direktīvas projektā ir 
paredzēti specifiski tehniskie noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis dara pieejamu
konkrētu veidu publiskā sektora iestāžu (kuras sniedz informāciju un pakalpojumus, kas ir
būtiski iedzīvotāju līdzdalībai ekonomikā un sabiedrībā) tīmekļvietņu saturu. Direktīvas 
mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus par piekļuvi publiskā 
sektora struktūru tīmekļvietnēm, nosakot harmonizētas prasības.
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Referenta viedoklis

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai un to, ka tā atzīst vajadzību ES 
līmenī saskaņot valstu pasākumus attiecībā uz publisko sektoru, lai izbeigtu sadrumstalotību 
un uzticības trūkumu tīmekļa pieejamības tirgum.

Neskatoties uz atbalstu direktīvas projekta mērķiem, referents tomēr uzskata, ka Komisijas 
ierosinātie pasākumi nav pietiekami un tālejoši, lai efektīvi virzītos uz vienotā tirgus 
pabeigšanu. Turklāt viņš apzinās, ka piekļuve informācijai ir tikai pirmais no daudziem 
šķēršļiem, ar ko cilvēki ar invaliditāti saskaras ikdienas dzīvē. Tāpēc referents šajā ziņojuma 
projektā secina, ka nepieciešams paplašināt direktīvas darbības jomu un ieviest 
papildpasākumus uzraudzības, ziņošanas un izpildes jomā, kas ļautu novērst pastāvošos 
trūkumus tekstā.

Priekšmets un darbības joma

Priekšlikuma 1. pantā ir noteikta direktīvas darbības joma un minēts saraksts ar divpadsmit 
publiskā sektora iestāžu tīmekļvietņu veidiem, kas saskaņā ar 2001. gada e-pārvaldības 
kritēriju novērtējumu ir būtiski sabiedrības līdzdalībai ekonomikā un sabiedrībā. Tomēr 
tīmekļvietņu veidu uzskaitījums nav izsmeļošs un neietver lielāko daļu sabiedrisko 
pakalpojumu un pamatpakalpojumu iedzīvotājiem.

Komisija atsaucas uz hipotētisku „labvēlīgas ietekmes” efektu uz citām tīmekļvietnēm, kas 
jāpadara pieejamas publiskā sektora struktūrām. Referents pauž bažas, ka „labvēlīgās 
ietekmes” mehānisms nepanāktu vēlamo efektu, jo tas balstās uz brīvprātīgu noteikumu 
ievērošanu. Nav pierādīts, ka šāda stratēģija darbojas, un tā nav pamatota ar pierādījumiem.

Tāpēc referents cenšas novērst plaisu starp Komisijas pieeju un strauji mainīgo informācijas 
un komunikācijas realitāti mūsdienās. Viņš norāda, ka direktīvas darbības jomā būtu jāiekļauj 
visas publiskā sektora iestāžu tīmekļvietnes un piemērošana valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī jāievieš pakāpeniski līdz 2020. gadam. Turklāt būtu jāiekļauj arī ierobežots daudzums 
tīmekļvietņu, kas saistītas ar pamatpakalpojumiem, ko iedzīvotājiem sniedz citas struktūras, 
un piemērošana būtu jāievieš no 2020. gada. Tādu tīmekļvietņu veidu saraksts, kuras uztur 
uzņēmumi, kas sniedz pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, ir iekļauts pielikumā.

Jaunā darbības joma atspoguļotu saistošos pienākumus, kas noteikti ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām, un Eiropas digitalizācijas programmā paredzētās saistības 
veicināt digitālo iekļautību un uzticību tirgum attiecībā uz piekļuvi bez šķēršļiem.

Definīcijas

Komisijas ierosinātās definīcijas neatspoguļo būtisku tehnoloģiju attīstību. Tiešsaistes 
informācijai un pakalpojumiem arvien vairāk piekļūst ar rokas mobilajām ierīcēm, nevis galda 
datoriem. Mobilās ierīces, kā arī tīmekļvietņu īpašnieku izstrādātās mobilās tīmekļa lietotnes 
kļūst par lietotāju biežāk izmantotajiem līdzekļiem („lietotāju aģentiem”). Tāpēc direktīvas 
2. pantā būtu jāiekļauj „attiecīgās tīmekļvietnes”, „tīmekļvietnes satura” un „lietotāju aģentu” 
definīcijas.
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Turklāt referents ierosina pastiprināt „tīmekļvietnes satura” definīciju un tajā jo īpaši iekļaut 
funkcijas, ko sniedz ar tīmekļvietnēm, kas ir ārpus attiecīgās publiskās iestādes vai uzņēmuma 
tīmekļvietnes, ja šāda ārējā tīmekļvietne ir vienīgais veids, kā šo informāciju un pakalpojumu 
sniedz lietotājam.

Prasības tīmekļa pieejamības jomā

Referents atbalsta vērienīgu pieeju un tādēļ cenšas ieviest savietojamību starp publiskā 
sektora iestāžu tīmekļvietnēm, kā arī tīmekļvietnēm, kas saistītas ar pamatpakalpojumiem, ko 
iedzīvotājiem sniedz citas struktūras, un citiem lietotāju aģentiem. Savietojamības veicināšana 
ir būtiska, lai cilvēki, kuri lieto atbalsta tehnoloģijas, varētu piekļūt šīm vietnēm.

Pārraudzība un ziņošana

Priekšlikuma 7. pantā dalībvalstīm ir noteikts uzraudzības un ziņošanas pienākums attiecībā 
uz regulāru tīmekļa satura atjaunināšanu. Pamatā esošā metodika būtu jānosaka Komisijai, 
cieši apspriežoties ar ieinteresētajām personām no attiecīgās nozares un pilsoniskās 
sabiedrības un pamatojoties uz pārredzamības, nodošanas un pārstāvības principiem. 
Referents ierosina divus atsevišķus pantus par uzraudzību un ziņošanu, lai nodrošinātu 
skaidru atšķirību starp šiem abiem pienākumiem un uzlabotu saprotamību.

Referents atzinīgi vērtē to, ka Komisija paredz ieviest pastāvīgu uzraudzību. Dalībvalstis 
norīko kompetento iestādi, kas atbild par uzraudzību un par to, lai izskatītu visas sūdzības, ko 
lietotāji vai citas ieinteresētās personas iesniedz par tīmekļa pieejamības prasību neizpildi 
attiecīgajās tīmekļvietnēs.

Turklāt, lai nodrošinātu pārredzamību, uzraudzības mehānisms paredz atklātu datu 
mehānismu, saskaņā ar ko dalībvalstis publisko savu ziņojumu par veiktās uzraudzības 
rezultātiem. Šajā sakarā darbgrupa, kas sastāv no Komisijas pārstāvjiem un dalībvalstu 
ieceltiem pārstāvjiem, regulāri tiekas pēc Komisijas uzaicinājuma, lai sīkāk apspriestu 
uzraudzības rezultātus un apmainītos ar labāko praksi.

Referents atzīst subsidiaritātes principu, saskaņā ar ko nozīmīgi īstenošanas parametri tiek 
atstāti dalībvalstu pārziņā. Tādēļ dalībvalstis veic visus pasākumus, lai izveidotu efektīvu 
izpildes mehānismu, paredzot noteikumus par efektīvām un samērīgām sankcijām, ko 
piemēro valsts noteikumu pārkāpšanas gadījumā. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai vēlākais līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Deleģētie akti

Komisija vēlas saņemt pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai vajadzības gadījumā sīkāk 
precizētu harmonizētās prasības tīmekļa pieejamības jomā, kas minētas 3. punktā.

Referents pauž bažas, ka, mainot prasības 3. pantā, tiktu mainīta direktīvas būtība. Šī iemesla 
dēļ viņš iesaka ierobežot pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, attiecinot tās tikai uz noteiktām 
situācijām un vajadzībām, bet nemainot pašas prasības.


