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6.9.2017 A8-0188/227 

Grozījums Nr.  227 

Morten Løkkegaard 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2010/13/ES1a ir noteiktas 

daudzas prasības audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc 

pieejamības prasības atbilstīgāk ir iekļaut 

minētajā Direktīvā. 

 Tomēr attiecībā uz tīmekļa vietnēm un uz 

mobilajiem sakariem balstītiem 

pakalpojumiem Direktīva 2010/13/ES 

attiecas tikai uz audiovizuālo mediju 

saturu. Tāpēc ir pamatoti šīs direktīvas 

darbības jomā iekļaut tīmekļa vietņu un 

uz mobilajiem sakariem balstītu 

pakalpojumu arhitektūru un visu saturu, 

uz ko neattiecas Direktīva 2010/13/ES. 

 Šajā direktīvā būtu jāietver telefonijas 

pakalpojumu iekārtu un tīmekļa vietņu 

pieejamības prasības. Šajā direktīvā būtu 

jāietver arī telefonijas pakalpojumu 

pieejamības prasības, izņemot gadījumos, 

kad tās ir paredzētas citā Savienības aktā, 

kurš nodrošina vismaz tādu pašu 

aizsardzības līmeni, kāds paredzēts šajā 

direktīvā. Šādos gadījumos minētajam 

Savienības tiesību aktam jābūt pārākam 

par šo direktīvu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ar šo grozījumu IMCO ziņojuma 18. grozījuma formulējumu papildina ar tekstu “kurš 

nodrošina vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds paredzēts šajā direktīvā”, lai precizētu, 

ka telesakaru kodeksa un šīs direktīvas kolīzijas gadījumā priekšroka dodama tam tiesību 

aktam, kurš ir labvēlīgāks pret cilvēkiem ar invaliditāti. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Grozījums Nr.  228 

Morten Løkkegaard 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

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 tam, lai personas ar 

invaliditāti varētu pienācīgi izmantot 

saistītos pakalpojumus. Tādēļ šai 

direktīvai būtu dalībvalstīm jāuzliek par 

pienākumu būvēto vidi, ko izmanto 

pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs 

direktīvas darbības jomā, nodrošinot 

atbilstību X pielikumā noteiktajām 

pieejamības prasībām. Tomēr pieejamības 

prasības būtu jāpiemēro tikai tad, ja tiek 

būvēta jauna infrastruktūra vai tiek veikti 

būtiski atjaunošanas darbi. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek grozīts IMCO ziņojuma 27. grozījums, lai izslēgtu iespēju dalībvalstīm 

īpašos gadījumos nepiemērot šo tiesību aktu. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Grozījums Nr.  229 

Morten Løkkegaard 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 10. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Dalībvalstis, ņemot vērā valsts 

apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko 

izmanto pasažieru transporta pakalpojumu 

klienti, tostarp vide, ko pārvalda 

pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras 

operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto 

banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru 

operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu 

apkalpošanas centru klienti un veikalu 

klienti atbilst I pielikuma X iedaļā 

noteiktajām pieejamības prasībām, lai 

personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, to maksimāli izmantotu. 

10. Dalībvalstis nodrošina, ka būvētā 

vide, ko izmanto pasažieru transporta 

pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko 

pārvalda pakalpojumu sniedzēji un 

infrastruktūras operatori, kā arī būvētā 

vide, ko izmanto patērētājiem paredzētu 

banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru 

operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu 

apkalpošanas centru klienti un veikalu 

klienti, attiecībā uz jaunas infrastruktūras 

būvniecību un atjaunošanas darbiem, 

kuru rezultātā esošajā ēkā tiek veiktas 

būtiskas izmaiņas, atbilst I pielikuma 

X iedaļā noteiktajām pieejamības 

prasībām, lai personas ar invaliditāti to 

maksimāli izmantotu. Šis noteikums 

neskar Savienības un valstu tiesību aktus 

par nacionālo mākslas, vēstures un 

arheoloģisko vērtību aizsardzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Tāpat kā 23. apsvēruma grozījuma gadījumā, ar šis grozījumu tiek grozīts IMCO ziņojuma 

99. grozījums, lai izslēgtu iespēju dalībvalstīm īpašos gadījumos nepiemērot šo tiesību aktu. 



 

AM\1133707LV.docx  PE605.628v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2017 A8-0188/230 

Grozījums Nr.  230 

Morten Løkkegaard 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šā 

panta 3. punktu, vēl vairāk precizējot 

konkrētos kritērijus, kas jāņem vērā 

attiecībā uz visiem šīs direktīvas 

piemērošanas jomā ietilpstošajiem 

produktiem un pakalpojumiem, kad tiek 

izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms 

par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus. 

Precizējot šos konkrētos kritērijus, 

Komisija ņem vērā iespējamo ieguvumu 

ne tikai personām ar invaliditāti, bet arī 

cilvēkiem ar funkcionāliem 

ierobežojumiem. 

Komisija pirmo šādu deleģēto aktu, kas 

attiecas uz visiem šīs direktīvas 

piemērošanas jomā ietilpstošajiem 

produktiem un pakalpojumiem, pieņem 

līdz ... [one year after the date of entry 

into force of this Directive]. 
 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu IMCO ziņojuma 125. grozījums tiek papildināts ar pienākumu Komisijai 

ņemt vērā ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī cilvēkus ar funkcionāliem ierobežojumiem, 

kad tā izstrādā kritērijus, kuri jāņem vērā uzņēmumiem, kas vēlas izmantot atkāpes klauzulu. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Grozījums Nr.  231 

Morten Løkkegaard 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šā 

panta 2. punktu, vēl vairāk precizējot 

konkrētos kritērijus, kas jāņem vērā 

attiecībā uz visiem šīs direktīvas 

piemērošanas jomā ietilpstošajiem 

produktiem un pakalpojumiem, kad tiek 

izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms 

par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus. 

Precizējot šos konkrētos kritērijus, 

Komisija ņem vērā iespējamo ieguvumu 

ne tikai personām ar invaliditāti, bet arī 

cilvēkiem ar funkcionāliem 

ierobežojumiem. 

Komisija pirmo šādu deleģēto aktu, kas 

attiecas uz visiem šīs direktīvas 

piemērošanas jomā ietilpstošajiem 

produktiem un pakalpojumiem, pieņem 

līdz ... [one year after the date of entry 

into force of this Directive]. 
 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu IMCO ziņojuma 125. grozījums tiek papildināts ar pienākumu Komisijai 

ņemt vērā ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī cilvēkus ar funkcionāliem ierobežojumiem, 

kad tā izstrādā kritērijus, kuri jāņem vērā iestādēm, kas vēlas izmantot atkāpes klauzulu. 
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