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Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa – A daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz:  

1 Lai personas ar invaliditāti pēc 

iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā 

veidā izmantotu pakalpojumus, tos 

sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā 

izklāstītās funkcionālā snieguma 

prasības, un šāda pakalpojumu 

sniegšana ietver: 
a) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības 

īpašībām un struktūru nodrošinot 

šādi: 

a) informāciju par attiecīgā 

pakalpojuma darbību un par tā 

pieejamības īpašībām un struktūru; 

i) informācijas saturs ir pieejams 

tādos teksta formātos, ko var 

izmantot, lai sagatavotu alternatīvus 

palīgformātus, kurus lietotāji var 

attēlot dažādos veidos un izmantojot 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu, 

un 

 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar 

b) apakšpunktu;  

aa) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanai, nodrošina 

saskaņā ar b) apakšpunktu; 

b) tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu 

konsekventā un lietotāju uztverei, 

darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, 

tostarp satura izklāsta un 

b) tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu 

konsekventā un lietotāju uztverei, 

darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, 

tostarp satura izklāsta un 
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mijiedarbības pielāgojamības 

nodrošināšanu, nepieciešamības 

gadījumā nodrošinot pieejamu 

elektronisku alternatīvu; un tādā 

veidā, kas veicina sadarbspēju ar 

dažādiem lietotāju aģentiem un 

atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 

Savienības un starptautiskā mērogā; 

 

mijiedarbības pielāgojamības 

nodrošināšanu, nepieciešamības 

gadījumā nodrošinot pieejamu 

elektronisku alternatīvu; un tādā 

veidā, kas veicina sadarbspēju ar 

dažādiem lietotāju aģentiem un 

atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 

Savienības un starptautiskā mērogā; 

c) iekļaujot funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas 

paredzētas, lai apmierinātu personu 

ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības. 

 

c) funkcijas, praksi, politikas nostādnes, 

procedūras un izmaiņas attiecīgā 

pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, 

lai apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības; tas jāpanāk, nodrošinot 

viedo biļešu pārdošanu (elektronisku 

biļešu rezervēšanu, to iepriekšēju 

iegādi utt.), pasažieru informēšanu 

reāllaikā (kustības saraksti, 

informācija par satiksmes 

traucējumiem, savienojumiem, 

turpmākas ceļošanas iespējām ar 

citiem transporta veidiem utt.) un 

papildu informācijas sniegšanu 

(piemēram, par staciju nodrošinātību 

ar darbiniekiem, par liftiem, kas 

nedarbojas, vai par pakalpojumiem, 

kuri īslaicīgi nav pieejami); 
 ca) uz mobilajām ierīcēm balstītus 

pakalpojumus, viedo biļešu 

pārdošanu un reāllaika informācijas 

sniegšanu. 

Or. en 

 

 


