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7.9.2017 A8-0188/298 

Grozījums Nr.  298 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IV iedaļa– A daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās 

patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 

tehnikas iespēju 

 

A. Pakalpojumi 
  

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz: 

 

  

(a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību 

saskaņā ar B punktā "Saistītās 

patērētāju iekārtas ar uzlabotu 

skaitļošanas tehnikas iespēju" 
paredzētajiem noteikumiem; 

 

 

(b) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

(i) informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus 

palīgformātus, kurus var sniegt 

dažādos veidos, kā arī izmantojot 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu, 

(ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu,  

Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās 

patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas 

tehnikas iespēju 

 

A. Pakalpojumi 

 
1. Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti 

maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā 

izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos 

sniedz, ievērojot šajā direktīvā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 
 

(a) produktus, ko pakalpojumu sniedzēji 

izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai 

saskaņā ar šīs iedaļas B punktā 
paredzētajiem noteikumiem; 

 

 

(b) informāciju par attiecīgā pakalpojuma 

darbību un par tā pieejamības īpašībām un 

struktūru, ietverot tās sniegšanu 

elektroniskajos raidījumu aprakstos; 
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(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) 

apakšpunktu;  

 

(c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību 

un izpratni, tostarp satura 

noformējuma pielāgojamību un 

mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, 

nodrošinot pieejamu elektronisko 

alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina 

sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 

aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, 

kas pieejamas Savienības un 

starptautiskā mērogā; 
 

(d) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

  

 

 

 

(e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 

un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu 

konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai 

un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura 

izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības 

nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā 

nodrošinot pieejamu elektronisku 

alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina 

sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem 

un tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas 

pieejami Savienības un starptautiskā 

mērogā; 
 

 

 

(d) uz mobilajām iekārtām un TV 

aparātiem balstītas lietojumprogrammas; 

 

 

(da)  informāciju, kas nepieciešama, lai 

atvieglotu papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

 

(e)  funkcijas, praksi, politikas nostādnes, 

procedūras un izmaiņas pakalpojuma darbībā, 

kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar 

invaliditāti vajadzības; to var panākt, 

piemēram, nodrošinot šādus elementus: 

(i) subtitrus, kas ir paredzēti nedzirdīgiem 

un vājdzirdīgiem cilvēkiem: tie ir 

pienācīgi sinhronizēti ar saistīto video, 

izlasāmi, precīzi un saprotami, lai 

efektīvi atspoguļotu audio informāciju. 

Pie tā pieder kvalitatīvu specifikāciju 

izstrāde, kuras nosaka vismaz burtu 

veidu, burtu lielumu, kontrastu un 

krāsu lietojumu, kā arī, ja iespējams, 

prasības, kas nepieciešamas, lai 

nodrošinātu to, ka lietotājs var regulēt 

šādus subtitrus; 

(ii) akustisku aprakstu un ierunātus 

subtitrus, kas ir pienācīgi sinhronizēti 

ar saistīto video. Pie tā pieder 

kvalitatīvu specifikāciju izstrāde, kuras 

nosaka skaņu izvietojumu un 

audioapraksta un ierunāto subtitru 
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skaņas tīrību, kā arī prasības, kas 

nepieciešamas, lai nodrošinātu to, ka 

lietotājs šos parametrus var regulēt; 

(iii) surdotulkojumu, kas ir precīzs un 

saprotams, lai efektīvi atspoguļotu 

audio informāciju. Pie tā pieder 

profesionālo prasību noteikšana 

surdotulkiem un surdotulkojuma 

nodrošināšanas kvalitātes specifikāciju 

izstrāde; kad tas ir tehniski iespējams, ir 

jāpieņem prasība nodrošināt, ka 

lietotāji var regulēt surdotulkojuma 

sniegšanas veidu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai cilvēki ar invaliditāti varētu pienācīgi izmantot audiovizuālo mediju pakalpojumus, ir 

jāmodernizē satura pieejamības elementi. Turklāt ir nepieciešams, lai audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniedzēji brīvi noteiktu kvalitātes standartus, jo piekļuve pakalpojumiem arvien 

vairāk tiek nodrošināta, izmantojot automātiskus līdzekļus. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Grozījums Nr.  299 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – II iedaļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzību apmierināšanai; 

(c)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai;tas 

jāpanāk, paredzot iespēju izmantot 

personiskās austiņas — kad atbilde ir jāsniedz 

ierobežotā laikā —, brīdinot lietotāju pa 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu un dodot 

iespēju pagarināt atļauto laiku, un nodrošinot 

atbilstošu kontrastu un ar tausti izšķiramas 

atslēgas un kontrolierīces; 

Or. en 

Pamatojums 

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Grozījums Nr.  300 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – III iedaļa – A daļa – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības. 

(e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības un nodrošinātu sadarbspēju; tas 

jāpanāk, atbalstot balss saziņu, videosaziņu 

un tekstveida saziņu reāllaikā — vienu no 

šiem saziņas veidiem vai to kombināciju 

(pilnīga saruna) — starp diviem lietotājiem 

vai starp lietotāju un neatliekamās palīdzības 

dienestu. 

Or. en 

Pamatojums  

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Grozījums Nr.  301 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – III iedaļa – B daļa – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzību apmierināšanai; 

(e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai un 

sadarbspējas nodrošināšanai; tas jāpanāk, 

atbalstot augstas kvalitātes skaņu, tādu 

videoizšķirtspēju, kas dara iespējamu saziņu 

zīmju valodā, tekstveida saziņu reāllaikā — 

vienu pašu vai kombinācijā ar balss un 

videosaziņu — vai nodrošinot efektīvu 

bezvadu savienojumu ar dzirdes 

tehnoloģijām; 

Or. en 

Pamatojums  

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Grozījums Nr.  302 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – IV iedaļa – B daļa – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. 

punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzību apmierināšanai; 

(e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot 

funkcijas, kas paredzētas personu ar 

invaliditāti vajadzību apmierināšanai; tas 

jāpanāk, atbalstot iespēju atlasīt, personalizēt 

un attēlot piekļuves pakalpojumus, piemēram, 

subtitrus nedzirdīgām vai vājdzirdīgām 

personām, audioaprakstu, ierunātus subtitrus 

un tulkojumu zīmju valodā, nodrošinot 

līdzekļus efektīvam bezvadu savienojumam ar 

dzirdes tehnoloģijām vai nodrošinot 

lietotājam vadības elementus, ar kuriem 

pietiek, lai lietotājs varētu aktivēt piekļuves 

pakalpojumus attiecībā uz audiovizuālajiem 

pakalpojumiem tajā pašā līmenī kā mediju 

galvenos vadības elementus; 

Or. en 

Pamatojums 

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Grozījums Nr.  303 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

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 – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības. 

(c)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības, tostarp konsekventā un piemērotā 

veidā padarot pieejamus uz mobilajiem 

sakariem balstītus pakalpojumus, ieskaitot 

pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās 

mobilo ierīču lietotnes, lai nodrošinātu 

lietotāju uztveri, darbību un izpratni, ieskaitot 

satura noformējuma pielāgojamību un 

mijiedarbību, vajadzības gadījumā nodrošinot 

pieejamu elektronisko alternatīvu, un tādā 

robustā veidā, kas veicina sadarbspēju ar 

dažādiem lietotāju aģentiem un tehniskajiem 

palīglīdzekļiem, kas pieejami Savienības un 

starptautiskā mērogā; 

 

Tas attiecas uz tādiem pakalpojumiem kā 

viedo biļešu pārdošana (elektronisku biļešu 

rezervēšana, to iepriekšēja iegāde utt.), 

pasažieru informēšana reāllaikā (kustības 

saraksti, informācija par satiksmes 

traucējumiem, savienojumi, turpmākas 

ceļošanas iespējas ar citiem transporta 

veidiem utt.) un papildu informācijas 

sniegšana (piemēram, par staciju 

nodrošinātību ar darbiniekiem, par liftiem, 

kas nedarbojas, vai par pakalpojumiem, kuri 

īslaicīgi nav pieejami);  

Or. en 
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Pamatojums 

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Grozījums Nr.  304 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VI iedaļa – A daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 

(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes 

lietojumprogrammas, kas nepieciešamas 

attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, un ietverot 

informāciju par elektroniskās identifikācijas, 

drošības un maksājumu veikšanas līdzekļiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Grozījums Nr.  305 

Marco Zullo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 

veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:  

 

 

(a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B 

punktā "Produkti" paredzētajiem 

noteikumiem; 

 

b) informāciju par pakalpojumu darbību 

un par to pieejamības īpašībām un struktūru 

nodrošinot šādi: 

 

 

(i) informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus 

var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot 

vairāk nekā vienu sensoro kanālu, 

(ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu, 

(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 

1. Lai panāktu to, ka personas ar 

invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā 

veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos 

sniedz, ievērojot šajā direktīvā izklāstītās 

funkcionālā snieguma prasības, un šāda 

pakalpojumu sniegšana ietver: 
 

(a) produktus, ko pakalpojumu sniedzēji 

izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai 

saskaņā ar šīs iedaļas B punktā paredzētajiem 

noteikumiem;  
 

 

b) nodrošinot informāciju par 

pakalpojuma darbību un tā pieejamības 

aspektiem un iekārtām, un sniedzot pieejamo 

informāciju (metadatus) par produktu un 

pakalpojumu pieejamības elementiem; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ba) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas un e-

grāmatas ierīci, kas nepieciešamas attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanai; 
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(c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko 

alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina 

sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un 

atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 

Savienības un starptautiskā mērogā. 

 

 

(d) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem; 

 

(e) ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības. 

 

 

(c) tīmekļa vietņu un uz mobilajām 

iekārtām balstītu lietojumprogrammu 

darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju 

uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā 

veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības 

pielāgojamības nodrošināšanu, 

nepieciešamības gadījumā nodrošinot 

pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā 

veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem 

lietotāju aģentiem un tehniskajiem 

palīglīdzekļiem, kas pieejami Savienības un 

starptautiskā mērogā; 

 

 

 

(d) pieejamas informācijas par 

papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem 

nodrošināšanu; 

 

 

(e) ietverot funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti 

vajadzības, kas jāpanāk, nodrošinot tādas 

navigācijas iespējas dokumentā kā dinamisku 

izkārtojumu, iespēju sinhronizēt teksta un 

audio formāta saturu, sniedzot iespēju 

izmantot tehnoloģiju teksta konvertācijai 

runā, nodrošinot iespēju veikt alternatīvu 

satura demonstrāciju un nodrošinot tā 

sadarbspēju ar dažādiem tehniskajiem 

palīglīdzekļiem tā, ka ir panākta uztveramība, 

saprotamība, izmantojamība un maksimāla 

saderība ar lietotāju aģentiem. 

 

 

Or. en 

Pamatojums 

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas 

nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu; 

(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas un 

informāciju par elektroniskās identifikācijas, 

drošības un maksājumu veikšanas līdzekļiem, 

kas nepieciešami, pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu; 

Or. en 

Pamatojums 

Reglamentējot šo produktu standartizācijas attīstību, šajā punktā minētās prasības 

funkcionalitātei nevajadzētu paredzēt kā fakultatīvas. Šīm prasībām ir jābūt obligātām. 

 

 


