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Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IX iedaļa – A un B daļas 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

A daļa. Produkti A daļa. Produkti 

1 Projektēšana un ražošana 

 

1 Projektēšana un ražošana 

 

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, 

pēc iespējas vairāk saprātīgi paredzētajā 

veidā izmantotu produktus, tos projektē un 

ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

projektēšana un ražošana ietver: 

 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kam: 

 

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

 

i) jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

 

ii) jābūt saprotamai; 

 

ii) jābūt saprotamai; 

 

iii) jābūt viegli uztveramai; 

 

iii) jābūt viegli uztveramai; 

 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 

 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 
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b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

 

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

 

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 tādos 

teksta formātos, ko var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus 

palīgformātus, kurus var attēlot 

dažādos veidos un izmantojot vairāk 

nekā vienu sensoro kanālu, un 

 

i) instrukcijas saturs ir pieejams tādos 

teksta formātos, ko var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus 

palīgformātus, kurus var attēlot 

dažādos veidos un izmantojot vairāk 

nekā vienu sensoro kanālu, un 

 

ii)  instrukcijas nodrošina alternatīvu 

bezteksta saturam; 

 

ii) instrukcijas nodrošina alternatīvu 

bezteksta saturam; 

 

d) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, 

ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

 

d) produkta lietotāja saskarni (lietošanu, 

vadību un atgriezenisko informāciju, 

ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

 

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību 

apmierināšanai; 

 

e) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību 

apmierināšanai; 

 

f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

 

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

 

2. Lietotāja saskarnes un 

funkcionalitātes dizains: 

 

[...] svītrots 

B daļa. Pakalpojumi B daļa. Pakalpojumi 

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: 
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a) darot pieejamu būvēto vidi, kurā 

sniedz pakalpojumu, tostarp transporta 

infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, 

neskarot valsts un Savienības tiesību 

aktus par nacionālo mākslas, vēstures 

un arheoloģisko vērtību aizsardzību; 

a) darot pieejamu būvēto vidi, kurā 

sniedz pakalpojumu, tostarp transporta 

infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, 

neskarot valsts un Savienības tiesību 

aktus par nacionālo mākslas, vēstures 

un arheoloģisko vērtību aizsardzību; 

b) pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 

iekārtas, tostarp transportlīdzekļus, 

kuģus un aprīkojumu, darot pieejamu 

šādi: 

b) pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 

iekārtas, tostarp transportlīdzekļus, 

kuģus un aprīkojumu, darot pieejamu 

šādi: 

i) būvētās telpas projekts attiecībā uz 

iekāpšanu tajā, izkāpšanu no tās un tās 

pārvietošanos un izmantošanu atbilst C 

daļas prasībām, 

i) būvētās telpas projekts attiecībā uz 

iekāpšanu tajā, izkāpšanu no tās un tās 

pārvietošanos un izmantošanu atbilst C 

daļas prasībām, 

ii) informācija ir pieejama dažādos 

veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

ii) informācija ir pieejama dažādos 

veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

iii) bezteksta vizuālajam saturam 

nodrošina alternatīvu; 

iii) bezteksta vizuālajam saturam 

nodrošina alternatīvu; 

c) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību 

saskaņā ar D punktā paredzētajiem 

noteikumiem; 

c) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību 

saskaņā ar D punktā paredzētajiem 

noteikumiem; 

d) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

d) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

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 

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, 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu, 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar 

b) apakšpunktu; 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar 

b) apakšpunktu; 

e) tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu 

konsekventā un lietotāju uztverei, 

darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, 

e) tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu 

konsekventā un lietotāju uztverei, 

darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, 
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tostarp satura izklāsta un 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; 

tostarp satura izklāsta un 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; 

f) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

f) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

g) iekļaujot funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas 

paredzētas, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības. 

g) iekļaujot funkcijas, praksi, politikas 

nostādnes, procedūras un izmaiņas 

attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas 

paredzētas, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības. 

Or. en 

 

 


