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6.9.2017 A8-0188/328 

Grozījums Nr.  328 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lietotāja saskarnes un 

funkcionalitātes dizains: 

2. Funkcionalitātes prasības lietotāja 

saskarnei un produkta dizainam 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/329 

Grozījums Nr.  329 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 

produktu funkcionalitāti un lietotāja 

saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 

gadījumā jāprojektē šādi: 

Lai 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 

produktu funkcionalitāti un lietotāja 

saskarni darītu pieejamu, produkti attiecīgā 

gadījumā jāprojektē saskaņā ar I iedaļas 

2. punktu, kā arī: 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/330 

Grozījums Nr.  330 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) komunikāciju un orientēšanos 

nodrošina, izmantojot vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, tostarp: 

a) netiek paredzēts, ka lietotājam, 

kam nepieciešama pieejamības funkcija, 

tā ir jāieslēdz, lai funkcija būtu ieslēgta; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/331 

Grozījums Nr.  331 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) komunikācijas un orientēšanās 

nolūkā runāšanai nodrošina alternatīvas; 

b) ja nepieciešama atbilde noteiktā 

laikā, lietotāju brīdina vizuāli, kā arī ar 

pieskārienu vai skaņu un sniedz 

lietotājam iespēju pagarināt atļauto laiku; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/332 

Grozījums Nr.  332 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nodrošina elastīgu palielinājumu 

un kontrastu; 

c) ir izmantojams, tostarp produkta 

izmantojamās daļām, piemēram, taustiņi 

un vadība, kurām ir atbilstīgs kontrasts 

starp taustiņiem un vadību un to fonu, un 

šīs daļas ir atšķiramas ar skārienu; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/333 

Grozījums Nr.  333 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) informācijas sniegšanai nodrošina 

alternatīvas krāsas; 

d) ja tiek nodrošinātas atslēgas, 

biļetes vai kartes, atslēgas, biļetes vai 

kartes ar orientāciju, kura ir atšķirama ar 

skārienu gadījumos, kad orientācija ir 

svarīga atslēgas, biļetes vai kartes 

turpmākai lietošanai; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/334 

Grozījums Nr.  334 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – D daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) nodrošina elastīgus veidus, kā 

atdalīt priekšplānu no fona un pārvaldīt 

tos, tostarp nodrošina iespēju samazināt 

fona troksni un uzlabot skaidrību; 

e) ja produkts izmanto lietotāja 

bioloģiskās īpašības, konkrētas 

bioloģiskās īpašības izmantošana nedrīkst 

būt vienīgais līdzeklis lietotāja 

identificēšanai vai produkta vadīšanai; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/335 

Grozījums Nr.  335 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas 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 – VIIIa iedaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 SECTION VIIIa 

Accommodation services 

Services 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz: 

a) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām 

un struktūru nodrošinot šādi: 

i) padarot tos pieejamus tīmekļa 

vietnes formātā, kas padarīts viegli 

uztverams, izmantojams, saprotams un 

robusts saskaņā ar b) apakšpunktu, 

ii) uzskaitot pakalpojuma pieejamības 

elementus un izskaidrojot, kā šos 

elementus izmantot, un tā papildināmību 

ar dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem; 

b) tīmekļa vietnes un pakalpojuma 

sniegšanai vajadzīgās tiešsaistes 

lietojumprogrammas padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 
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elektronisko alternatīvu; un tādā robustā 

veidā, kas veicina sadarbspēju ar 

dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

c) uz mobilajiem sakariem balstītus 

pakalpojumus un e-komercijas 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 

mobilo tālruņu lietotnes 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 

robustā veidā, kas veicina sadarbspēju ar 

dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

d) padarot saprotamus, viegli 

uztveramus, izmantojamus un robustus 

pakalpojuma sniegšanai vajadzīgos 

elektroniskās identifikācijas, drošības un 

maksājumu veikšanas līdzekļus un 

nemazinot lietotāja drošību un privātumu; 

e) būvēto vidi padara pieejamu 

personām ar invaliditāti saskaņā ar 

X iedaļā paredzētajām prasībām, tostarp: 

i) visas koplietošanas telpas (viesu 

uzņemšanas telpas, ieejas, atpūtas telpas, 

konferenču telpas utt.), 

ii) telpas saskaņā ar X iedaļā 

paredzētajām prasībām; minimālais 

pieejamo telpu skaits uzņēmumā ir šāds: 

– uzņēmumos, kuros ir mazāk nekā 

20 numuru — 1 pieejams numurs, 

– uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 

20, bet mazāk nekā 50 numuru — 

2 pieejami numuri, 

– par katriem nākamajiem 

50 numuriem — papildus 1 pieejams 

numurs. 

2. Atbalsta pakalpojumi 
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Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 

zvanu centri, tehniskais atbalsts, 

telefonijas pakalpojumi un mācību 

pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina 

informāciju par pakalpojuma pieejamību 

un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām 

lietotājiem ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personām ar 

invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos. 
 

Or. en 

 

 


