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7.9.2017 A8-0188/346 

Grozījums Nr.  346/rev 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 – III iedaļa – B daļa – 2. a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Atbalsta pakalpojumi. 

Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, 

zvanu centri, tehniskais atbalsts, tā dēvētie 

TRS un mācību pakalpojumi), ja ir 

pieejami, nodrošina informāciju par 

produkta pieejamību un tā saderību ar 

atbalsta tehnoloģijām lietotājiem ar 

funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp 

personām ar invaliditāti, pieejamos 

sakaru režīmos. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/347 

Grozījums Nr  347/rev 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 – IV 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 "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) 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 vizuālajam saturam 

nodrošina alternatīvu; 

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 

 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā 

veidā, kas maksimāli palielina to 

paredzēto lietojumu, veic šādas darbības: 

a) nodrošina, ka pakalpojuma 

sniegšanā izmantotie produkti ir 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 daudzos pieejamos formātos 

nodrošina šādi: 

i) informāciju sniedz pieejamā 

tīmekļa formātā un elektroniska 

ārpustīmekļa dokumenta formātā, padarot 

to saprotamu, uztveramu un izmantojamu, 

ii) uzņēmējs izveido sarakstu, norādot 

produkta pieejamības funkcijas, un 

izskaidro, kā tās izmantot un kā 

pakalpojums sader ar atbalsta 

tehnoloģijām; 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes un mobilās 

lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 
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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 atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 

Savienības un starptautiskā mērogā; 

 

d) pieejamas informācijas par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem nodrošināšanu; 

e) iekļaujot funkcijas, praksi, 

politikas nostādnes, procedūras un 

izmaiņas attiecīgā pakalpojuma darbībā, 

kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar 

invaliditāti vajadzības: 

c) tīmekļa vietnes un uz mobilajiem 

sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 

mobilās lietojumprogrammas, dara 

pieejamas konsekventā un piemērotā 

veidā, lai lietotājiem nodrošinātu 

uztveramību, darbību un saprotamību, 

tostarp satura noformējuma pielāgojamību 

un mijiedarbību, 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; 

d) pieejamas informācijas par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem nodrošināšanu; 

e) funkcijas, prakses, politikas 

nostādnes un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personu ar 

invaliditāti, vajadzības. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/348 

Grozījums Nr  348/rev 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 – IV iedaļa – B daļa – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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: 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kas: 

 

i) tai jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

ii) jābūt saprotamai; 

iii) jābūt viegli uztveramai; 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 

 

 

 

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu); 

1. Projektēšana un ražošana 

 Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 

veidā lietotu produktus, tos projektē un 

ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības: 

a) uz paša produkta sniegtā produkta 

lietošanas informācija (marķējums, 

instrukcijas, brīdinājumi) ir sniegta 

vairākos pieejamos formātos un: 

i) ir uztverama ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

ii) ir saprotama, 

iii) ir viegli uztverama, 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu 

rakstzīmju un fona kontrastu, lai 

maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 

vērā paredzētos izmantošanas apstākļus; 

b) produkta iepakojumu, tostarp tajā 

sniegto informāciju (par atvēršanu, 

aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), un 

norādi par produkta zīmolu, nosaukumu 

un veidu, kas: 

i) atbilst a) punktā noteiktajām 

prasībām, 
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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 

ii) instrukcijas nodrošina alternatīvu 

bezteksta saturam; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

f) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

ii) vienkārši un precīzi informē 

lietotājus, ka produktam ir pieejamības 

elementi un ka tas ir saderīgs ar atbalsta 

tehnoloģijām; 

c) atsevišķi nodrošināta vai produktā 

integrēta lietošanas, uzstādīšanas un 

uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas 

instrukcija atbilst šādām prasībām: 

i) instrukcija tiek nodrošināta 

pieejamā tīmekļa formātā un elektroniska 

ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir 

gan saprotams, gan izmantojams, un 

 

 

ii) ražotājs izveido sarakstu, norādot 

produkta pieejamības funkcijas, un 

izskaidro, kā tās izmantot un kā 

pakalpojums sader ar atbalsta 

tehnoloģijām; 

iia) to pēc pieprasījuma sniedz arī citā 

neelektroniskā formātā; cits 

neelektroniskais formāts var būt teksts 

lielizmēra drukā, Braila rakstā vai viegli 

lasāmā formātā; 

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; 

f) attiecīgā gadījumā — saderību ar 

atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas 

pieejamas Savienības līmenī, tostarp 

dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes 

aparātiem, indukcijas spolēm, 

kohleārajiem implantiem un klausīšanās 
palīgierīcēm. 
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Or. en 

 

7.9.2017 A8-0188/349 

Grozījums Nr  349/rev 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 – 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) 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, 

 

ii) bezteksta vizuālajam saturam 

nodrošina alternatīvu; 

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 

 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā 

veidā, kas maksimāli palielina to 

paredzēto lietojumu, veic šādas darbības: 

 

a) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru daudzos pieejamos formātos 

nodrošina šādi: 

i) informāciju dara pieejamu 

saprotamā tīmekļa formātā un 

elektroniska ārpustīmekļa dokumenta 

formātā, padarot to saprotamu, uztveramu 

un izmantojamu, 

ii) uzņēmējs izveido sarakstu, norādot 

pakalpojuma pieejamības funkcijas, un 

izskaidro, kā tās izmantot un kā tās sader 

ar atbalsta tehnoloģijām; 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes un mobilās 

lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu; 

b) tīmekļa vietnes un uz mobilajiem 

sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp 
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b) 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 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 

invaliditāti vajadzības: 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 

mobilās lietojumprogrammas, dara 

pieejamas konsekventā un piemērotā 

veidā, lai lietotājiem nodrošinātu 

uztveramību, darbību un saprotamību, 

tostarp satura noformējuma pielāgojamību 

un mijiedarbību, 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) funkcijas, prakses, politikas 

nostādnes un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personu ar 

invaliditāti, vajadzības. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/350 

Grozījums Nr  350/rev 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 – C 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) 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, 

ii) bezteksta vizuālajam saturam 

nodrošina alternatīvu; 

 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas 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 mijiedarbības pielāgojamības 

nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā 

veidā, kas maksimāli palielina to 

paredzēto lietojumu, veic šādas darbības: 

a) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru daudzos pieejamos formātos 

nodrošina šādi: 

i) informāciju dara pieejamu 

saprotamā tīmekļa formātā un 

elektroniska ārpustīmekļa dokumenta 

formātā, padarot to saprotamu, uztveramu 

un izmantojamu, 

ii) uzņēmējs izveido sarakstu, norādot 

produkta pieejamības funkcijas, un 

izskaidro, kā tās izmantot un kā 

pakalpojums sader ar atbalsta 

tehnoloģijām; 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes un mobilās 

lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu; 

b) tīmekļa vietnes un uz mobilajiem 

sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 

mobilās lietojumprogrammas, dara 
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nodrošinot pieejamu elektronisku 

alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina 

sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem 

un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas 

Savienības un starptautiskā mērogā; 

pieejamas konsekventā un piemērotā 

veidā, lai lietotājiem nodrošinātu 

uztveramību, darbību un saprotamību, 

tostarp satura noformējuma pielāgojamību 

un mijiedarbību, 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; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/351 

Grozījums Nr  351/rev 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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: 

 

a) uz paša produkta sniegto produkta 

lietošanas informāciju (marķējumus, 

instrukcijas, brīdinājumus), kas: 

 

i) tai jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

ii) jābūt saprotamai; 

 

iii) jābūt viegli uztveramai; 

 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 

b) produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

1. Projektēšana un ražošana  

Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā 

veidā lietotu produktus, tos projektē un 

ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības: 

 

a) uz paša produkta sniegtā produkta 

lietošanas informācija (marķējums, 

instrukcijas, brīdinājumi) ir sniegta 

vairākos pieejamos formātos un: 

i) ir uztverama ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

ii) ir saprotama, 

iii) ir viegli uztverama, 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu 

rakstzīmju un fona kontrastu, lai 

maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 

vērā paredzētos izmantošanas apstākļus; 

b) produkta lietotāja saskarni 

(lietošanu, vadību un atgriezenisko 

informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 

2. punktu; 

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 



 

AM\1133947LV.docx  PE609.628v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

2. punktu; 

c) produkta funkcionalitāti saskaņā ar 

2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai; 

 

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. 

paredzētas personu ar funkcionāliem 

ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai; 

d) attiecīgā gadījumā — saderību ar 

atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas 

pieejamas Savienības līmenī, tostarp 

dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes 

aparātiem, indukcijas spolēm, 

kohleārajiem implantiem un klausīšanās 
palīgierīcēm. 

Or. en 

 

 


