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Изменение  362 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

Предложение за директива 

Приложение I – раздел IX – част Б – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел да се увеличи максимално 

очакваното използване от хора с 

функционални ограничения, 

включително хора с увреждания, 

предоставянето на услуги се осигурява, 

като: 

1. С цел да се увеличи максимално 

очакваното използване от хора с 

функционални ограничения, 

включително хора с увреждания, 

предоставянето на услугите се 

осигурява по следния начин, като: 

а) се осигурява достъпността на 

архитектурната среда, в която се 

предоставя услугата, включително на 

транспортната инфраструктура, в 

съответствие с част В, без да се засяга 

законодателството на Съюза и 

националното законодателство за 

закрила на национални богатства с 

художествена, историческа или 

археологическа стойност; 

а) се осигурява достъпността на 

архитектурната среда, в която се 

предоставя услугата, включително на 

транспортната инфраструктура, в 

съответствие с част В, без да се засяга 

законодателството на Съюза и 

националното законодателство за 

закрила на национални богатства с 

художествена, историческа или 

археологическа стойност; 

б) се осигурява достъпността на 

съоръженията, като включително се 

осигуряват превозните средства, 

инструментите и оборудването, 

необходими за предоставянето на 

услугата, както следва: 

б) се осигурява достъпността на 

съоръженията, като включително се 

осигуряват превозните средства, 

инструментите и оборудването, 

необходими за предоставянето на 

услугата, както следва: 

i) проектното решение на 

архитектурната ѝ среда трябва да 

отговаря на изискванията по част В по 

отношение на качване, слизане, 

движение и използване; 

i) проектното решение на 

архитектурната ѝ среда трябва да 

отговаря на изискванията по част В по 

отношение на качване, слизане, 

движение и използване; 

ii) информацията трябва да бъде на 

разположение по различни начини и 

чрез повече от един сетивен канал; 

ii) информацията трябва да бъде на 

разположение по различни начини и 

чрез повече от един сетивен канал; 
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iii)  осигуряват се алтернативи на 

нетекстовото визуално съдържание. 

iii)  осигуряват се алтернативи на 

нетекстовото визуално съдържание. 

в) се гарантира достъпността на 

продуктите, използвани при 

предоставянето на услугата, в 

съответствие с правилата, определени в 

част А; 

в) продуктите, използвани при 

предоставянето на услугата, са в 

съответствие с правилата, определени в 

част А; 

г) се предоставя информация за 

функционирането на услугата и за 

нейните характеристики и възможности 

по отношение на достъпността, както 

следва: 

г) информацията за 

функционирането на услугата и за 

нейните характеристики и възможности 

по отношение на достъпността, се 

предоставя в цифрови и достъпни 

формати, както следва: 

i) информационното съдържание 

трябва да бъде налично в текстови 

формати, които могат да бъдат 

използвани за създаване на 

алтернативни помощни формати, 

които да бъдат представяни по 

различни начини от ползвателите и 

чрез повече от един сетивен канал; 

i) информацията се предоставя в 

достъпен интернет формат и в 

електронен формат за документи, 

който не е свързан с използването на 

интернет, като те са разбираеми, 

достъпни за сетивата и 

функционално пригодни. 

ii) осигуряват се алтернативи на 

нетекстовото съдържание; 

ii) стопанският субект посочва и 

разяснява как да бъдат използвани 

характеристиките по отношение на 

достъпността на продукта и 

неговата съвместимост с помощните 

технологии; 

iii) електронната информация, 

включително свързаните с нея онлайн 

заявки, необходими за предоставянето 

на услугата, се осигуряват в 

съответствие с буква д); 

iii) електронната информация, 

включително свързаните с нея онлайн и 

мобилни приложения и уебсайтове, 

необходими за предоставянето на 

услугата, се осигуряват в съответствие с 

буква д); 

д) се осигурява достъпността на 

уебсайтовете по последователен и 

адекватен начин с оглед на 

възприемане, ползване и разбиране от 

ползвателите, включително 

приспособимост на представянето на 

съдържанието и на взаимодействието с 

него, като при необходимост се 

осигурява достъпна електронна 

алтернатива; и по начин, който улеснява 

оперативната съвместимост с различни 

потребителски агенти и помощни 

д) се осигурява достъпността на 

уебсайтовете и онлайн приложенията, 

необходими за предоставянето на 

услугата, по последователен и 

адекватен начин с цел възприемане, 

ползване и разбиране от 

потребителите, включително 

приспособимост на представянето на 

съдържанието и на взаимодействието с 

него, като при необходимост се 

осигурява достъпна електронна 

алтернатива; и по стабилен начин, 
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технологии, налични на равнището на 

ЕС и на международно равнище; 

който улеснява оперативната 

съвместимост с различни потребителски 

агенти и помощни технологии, налични 

на равнището на ЕС и на международно 

равнище; 

е) се предоставя достъпна 

информацията с цел способстване на 

допълняемостта с помощните услуги; 

е) се предоставя достъпна 

информацията с цел способстване на 

допълняемостта с помощните услуги; 

ж) се включват функции, практики, 

политики и процедури и промени в 

действието на целевата услуга с оглед 

удовлетворяване на потребностите на 

хората с функционални ограничения. 

ж) функции, практики, политики и 

процедури и промени в действието на 

целевата услуга с оглед 

удовлетворяване на потребностите на 

хората с функционални ограничения, 

включително на хората с 

увреждания: 

Or. en 

 

 


