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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства публикуването на предложението за Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за 
достъпност за продукти и услуги – предложение, което потвърждава ангажимента на 
Европейската комисия за подобряване на достъпността за лица с увреждания в 
Европейския съюз. 

Важно е да се припомни, че основната цел на предложението, известно също като 
„Европейски акт за достъпността“, е да приведе в съответствие и да хармонизира 
законодателството на държавите членки в областта на достъпността. Включването на 
мерки за достъпност в националното законодателство е задължение, което държавите, 
подписали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, вече са поели 
съгласно член 9 от нея. Европейският съюз следователно помага на държавите членки да 
изпълнят своите задължения чрез хармонизирането на разпоредбите в областта, като по 
този начин се предотвратява фрагментирането на вътрешния пазар на ЕС. 

В това отношение е важно предложението да се разгледа в контекста на прегледа на 
Европейския съюз, извършен от комитета на ООН за правата на хората с увреждания, в 
рамките на който се проведе конструктивен диалог по време на 14-ия период от сесии 
(на 27 август и 28 август 2015 г. в Женева). На базата на този диалог Комитетът на ООН 
за правата на хората с увреждания прие своите заключителни бележки относно ЕС, 
където позоваването на предложената директива и свързаните въпроси беше особено 
забележимо, както се вижда в параграф 29 в раздела, посветен на член 9 (Достъпност). В 
този параграф комитетът на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
призовава Европейския съюз да приеме изменен 
Европейски акт за достъпността, включително ефективни и достъпни механизми за 

правоприлагане и за подаване на жалби, и да следва насоките, определени в Общ 
коментар № 2 на комитета, като се проведат консултации с организациите, 
представляващи хората с увреждания.

Като цяло може да се счита, че „Актът“ предоставя широко покритие на продуктите и 
услугите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) –
важен въпрос, който приветстваме. Въпреки това обхватът е област, в която съществува 
реална възможност за подобрение, така че да бъдат обхванати по-широка гама от стоки 
и услуги, включително транспорт, здравеопазване, образование, обучение, жилищно 
настаняване, туризъм, застрахователни полици, електрически уреди, сектора на търговия 
на дребно, правни въпроси, правосъдие, култура, отдих и спорт.

Изисквания за достъпност 

Трябва да се гарантира, че изискванията са придружени от обстойни и по-подробни 
изисквания и пояснения в приложението към предложението, които разглеждат 
потребностите на всички хора с увреждания, включително жените и момичетата с 
увреждания и хората с увреждания, нуждаещи се от по-интензивна подкрепа. 
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Изискванията за архитектурната среда не са достатъчни. Посочва се, че държавите 
членки „могат да решат“ да включат архитектурната среда, ако тя е свързана с 
предоставянето на продукта или услугата. Това трябва да бъде подсилено чрез изискване 
свързаната архитектурна среда да е достъпна, тъй като за лицата с увреждания е без 
значение дали услугата или продуктът е достъпен, ако не могат да имат физически 
достъп до него. 

Задължения на производителите, упълномощените представители, вносителите и 
дистрибуторите
Те следва да са в състояние да предоставят информация относно характеристиките по 
отношение на достъпността на продуктите във всеки един момент и не само при 
„обосновано искане от компетентен национален орган“. 

Надзор на пазара на продукти 

Информацията за неспазването на изискванията за достъпност, с която разполагат 
публичните органи, следва систематично да се оповестява публично, а не само при 
поискване.

Прилагане

Положителен е фактът, че в предложения проект за директива се споменава, че 
потребителите и/или публичните органи или частните сдружения могат да сезират 
националните съдилища в случай на неспазване на директивата. Въпреки това, като се 
имат предвид предизвикателствата, с които много хора с увреждания се сблъскват при 
опитите си да получат достъп до самата съдебна система, тази разпоредба не е 
достатъчна за предприемане на нужните действия срещу икономическите оператори. 
Тежестта на прилагането не следва да се основава на индивидуалните действия на 
потребителите, а се осъществява преди всичко посредством всеобхватна система на 
прилагане и наблюдение, съчетана с механизъм за жалби от потребители. Държавите 
членки ще трябва да предоставят широки правомощия на органите за наблюдение на 
пазара, за да наблюдават и гарантират правилното прилагане на директивата.

Санкции 

Получените средства следва да бъдат реинвестирани в мерки, свързани с достъпността. 
Трябва също така да се избегне плащането на санкции да бъде считано за „евтин“ 
вариант, за да не се прилагат изискванията за достъпност, посочени в член 3.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално членове 21, 23 и 26 от 
нея,

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Целта на настоящата директива е 
да допринесе за доброто функциониране 
на вътрешния пазар, като сближи 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки и премахне пречките 
пред свободното движение на някои
достъпни продукти и услуги. По този 
начин ще се увеличи наличието на 
достъпни продукти и услуги на 
вътрешния пазар.

(1) Целта на настоящата директива е 
да допринесе за доброто функциониране 
на вътрешния пазар, като сближи 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки и премахне пречките 
пред свободното движение на достъпни 
продукти и услуги. По този начин ще се 
увеличи наличието на достъпни 
продукти и услуги на вътрешния пазар 
за всички граждани и ще се създадат 
предпоставки за приобщаващо и 
недискриминационно участие.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Търсенето на достъпни продукти 
и услуги е голямо, а броят на 
гражданите с увреждания и/или
функционални ограничения ще се 
увеличава значително със застаряването 

(2) Търсенето на достъпни продукти 
и услуги е голямо, а броят на лицата с 
увреждания и лицата с възрастово 
обусловени или други нарушения ще се 
увеличава значително със застаряването 
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на населението на Европейския съюз. 
Средата с по-достъпни продукти и 
услуги дава възможност за по-
приобщаващо общество и улеснява
независимия живот.

на населението на Европейския съюз. 
Средата с по-достъпни продукти и 
услуги удовлетворява нуждите на 
потребителите, дава възможност за 
по-приобщаващо общество и е 
предпоставка за независимия живот за 
всички граждани.

(Първата част от настоящото 
изменение (промяна на определението 
от „граждани с увреждания и/или 
функционални ограничения“ на „лица с 
увреждания и лица с възрастово 
обусловени или други нарушения“ се 
прилага в целия текст и създава 
необходимостта от съответните 
промени в него.)

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Държавите членки следва да 
предприемат мерки за гарантиране на 
пълноценното и равноправно 
упражняване на всички основни права 
и свободи. Поради това е необходимо 
държавите членки да възприемат 
перспектива за равенство между 
половете, когато вземат решения 
относно мерките и изискванията за 
достъпност и по-голямо участие на 
вътрешния пазар на хората с 
увреждания и лица с възрастово 
обусловени или други нарушения.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В Европейския съюз живеят 
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над 80 милиона души с увреждания, 
които имат спешна нужда от 
достъпна среда. Хората с увреждания 
срещат трудности при участието на 
пазара на труда и в развлекателните 
дейности и според Обединени нации 
честотата на уврежданията в 
действителност е по-голяма при 
жените, отколкото при мъжете. 

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Жените и момичетата с 
увреждания се сблъскват с 
множество форми на дискриминация 
и дисбаланс между половете в 
областта на полагането на грижи 
изисква повишена достъпност във 
всички сектори.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Населението на Съюза 
устойчиво застарява, а това води до 
съществено увеличение на хората с 
възрастово обусловени нарушения, 
които се нуждаят от достъпни 
продукти и услуги и добре 
проектирана архитектурна среда, 
която да им позволи да продължат да 
извършват ежедневните си дейности.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 2 д (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) Маргинализацията на жените 
с увреждания е по-голяма в сравнение 
с изолацията, с която се сблъскват 
мъжете с увреждания.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 2 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) Множествената 
дискриминация от различна форма и 
вид, основана на пол и увреждане, 
продължава да съществува и 
наличието ѝ води до социално 
изключване (като по-ниско 
самочувствие, икономическа 
зависимост, социална изолация), 
образователно изключване (като по-
високо равнище на неграмотност, по-
ниска степен на образование, особено 
при жените) и изключване от пазара 
на труда (по-ниско участие на пазара 
на труда, тенденция към 
нископлатена, временна или 
несигурна заетост), което създава 
допълнително напрежение и 
психологическо бреме за хората с 
увреждания, техните семейства и за 
лицата, полагащи грижи.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 2 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2ж) Въпреки многобройните 
международни конвенции и 
разпоредби на европейското 
законодателство гражданите все още 
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не се възползват в пълна степен от 
тях и социалните права на хората с 
увреждания не се зачитат напълно, 
като например те не получават 
справедливи и равни възможности за 
участие в политическия, социалния и 
икономическия живот. Жените и 
момичетата с увреждания остават в 
периферията на процесите на вземане 
на решения и напредъка, както и на 
равенството между половете.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 2 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2з) Продуктите, инструментите, 
устройствата и услугите следва да 
гарантират всеобща достъпност, 
дизайн за всички и свързана с пола 
перспектива, за да могат да се 
използват по обичаен начин от мъже, 
момчета, жени и момичета с 
увреждания.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Различията между законовите и 
административните мерки, приети от 
държавите членки във връзка с 
достъпността на продуктите и услугите 
за хората с функционални ограничения, 
включително за хората с увреждания, 
създават пречки пред свободното 
движение на продукти и услуги и 
нарушават ефективното действие на 
вътрешния пазар. Стопанските субекти 
и по-специално малките и средните 
предприятия (МСП) са особено силно 

(3) Различията между законовите и 
административните мерки, приети от 
държавите членки във връзка с 
достъпността на продуктите и услугите 
за хората с увреждания, с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения, създават пречки пред 
свободното движение на продукти и 
услуги и нарушават ефективното 
действие на вътрешния пазар.
Стопанските субекти и по-специално 
малките и средните предприятия (МСП) 
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засегнати от такива пречки. са особено силно засегнати от такива 
пречки.

Това изменение е приложимо за целия текст и налага съответни промени в целия 
документ.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради различията в 
националните изисквания за достъпност 
лицата, упражняващи самостоятелна 
професионална дейност, МСП и 
микропредприятията са лишени от 
стимули да се ангажират със стопански 
начинания извън техните собствени 
вътрешни пазари. Националните, а дори 
и регионалните и местните изисквания 
за достъпност, въведени към момента от 
държавите членки, се различават и като 
обхват, и като равнище на детайлност. 
Тези различия се отразяват 
неблагоприятно на 
конкурентоспособността и растежа 
поради допълнителните разходи, 
свързани с разработването и маркетинга 
на отделните национални пазари на 
достъпни продукти и услуги.

(4) Поради различията в 
националните изисквания за достъпност 
лицата, упражняващи самостоятелна 
професионална дейност, МСП и 
микропредприятията са лишени от 
стимули да се ангажират със стопански 
начинания извън техните собствени 
вътрешни пазари. Националните, а дори 
и регионалните и местните изисквания 
за достъпност, въведени към момента от 
държавите членки, се различават и като 
обхват, и като равнище на детайлност. 
Тези различия се отразяват 
неблагоприятно на 
конкурентоспособността и растежа, 
както и на участието на 
потребителите поради 
допълнителните разходи, свързани с 
разработването и маркетинга на 
отделните национални пазари на 
достъпни продукти и услуги. 
Националните органи, 
производителите и доставчиците на 
услуги също се сблъскват с 
несигурност, що се отнася до 
изискванията за достъпност при 
потенциално трансграничните услуги 
и приложимата рамка на 
политиката по отношение на 
достъпността.

Изменение 14

Предложение за директива
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Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) МСП и микропредприятията 
създават по-голямата част от 
работните места в Съюза въпреки 
пречките и препятствията пред 
развитието на продуктите и 
услугите им, особено в трансграничен 
контекст. Поради това държавите 
членки следва да улеснят работата 
на МСП и на микропредприятията, 
като хармонизират националните 
разпоредби относно достъпността и 
същевременно запазят необходимите 
предпазни мерки.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Потребителите на достъпни 
продукти и получателите на достъпни 
услуги се сблъскват с високи цени, 
дължащи се на ограничената 
конкуренция сред доставчиците им. 
Разпокъсаността на националните 
разпоредби намалява потенциалните 
ползи от обмяната на опит с 
националните и международните 
партньори по отношение на отговора на 
социалните и технологичните промени.

(5) Потребителите на достъпни 
продукти и получателите на достъпни 
услуги се сблъскват с високи цени, 
дължащи се на ограничената 
конкуренция сред доставчиците им и на 
липсата на общи минимални правила 
за достъпност на вътрешния пазар 
което води до ограничаване на 
възможността за използване на тези 
продукти и ползване на тези услуги, 
по-специално за хората с ниски 
доходи и за хората, които са 
изложени на по-висок риск от 
бедност. Разпокъсаността на 
националните разпоредби намалява 
потенциалните ползи от обмяната на 
опит с националните и международните 
партньори по отношение на отговора на 
социалните и технологичните промени.



PE592.148v03-00 12/36 AD\1121014BG.docx

BG

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това на равнището на 
Съюза с оглед на правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
съществува необходимост от 
сближаване на националните мерки с 
цел да се преодолее разпокъсаността на 
пазара на достъпни продукти и услуги, 
да бъдат постигнати икономии от 
мащаба, да бъде улеснена 
трансграничната търговия и мобилност, 
както и да се помогне на стопанските 
субекти да концентрират ресурсите си в 
иновациите, вместо да ги използват за 
осигуряване на съответствие с 
разпокъсаните правни изисквания на 
територията на Съюза. 

(6) Поради това на равнището на 
Съюза с оглед на правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
съществува необходимост от 
сближаване на националните мерки с 
цел да се преодолее разпокъсаността на 
пазара на достъпни продукти и услуги, 
да се допринесе за създаването на 
работни места, да бъдат постигнати 
икономии от мащаба, да бъде улеснена 
трансграничната търговия и мобилност, 
да се намалят и предотвратят 
трансграничните пречки, както и да се 
помогне на стопанските субекти да 
концентрират ресурсите си в 
иновациите и в бъдещото си 
икономическо развитие, вместо да ги 
използват за осигуряване на 
съответствие с разпокъсаните правни 
изисквания на територията на Съюза.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Настоящата директива се стреми по-
специално да гарантира пълно зачитане 
на правата на хората с увреждания да се 
ползват от мерки, които осигуряват 
тяхната автономност, социалната и
професионалната им интеграция и 
участието им в живота на общността, и 

(9) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Настоящата директива се стреми по-
специално да гарантира пълно зачитане 
на правата на хората с увреждания и на 
лицата с възрастово обусловени или 
други нарушения от перспективата 
на равенството между половете, за 
да се ползват от мерки, които 
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да насърчи прилагането на член 26 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

осигуряват тяхната автономност,  
професионалната им интеграция и 
участието им в живота на общността, и 
да насърчи прилагането на членове 25 и
26 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(Първата част от настоящото 
изменение (промяна на определението 
от „лица с увреждания“ на „лица с 
увреждания и лица с възрастово 
обусловени или други нарушения“ се 
прилага в целия текст и създава 
необходимостта от съответните 
промени в него.)

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В Европейския съюз 
уврежданията се срещат по-често 
сред жените, отколкото сред 
мъжете; жените с увреждания се 
сблъскват с множество форми на 
дискриминация, със значителни 
пречки при осъществяване на 
основните си права и свободи, като 
физическо, емоционално, сексуално, 
икономическо и институционално 
насилие, дискриминация по 
отношение на достъпа до образование 
и заетост, което може да доведе до 
социална изолация и психическа 
травма; жените са също така 
непропорционално засегнати от 
уврежданията в качеството им на 
лица, полагащи грижи за членове на 
семейството с увреждания, и в тази 
връзка се сблъскват с дискриминация 
по-често от мъжете; като се има 
предвид, че равното третиране и 
положителните мерки, и 
политиките за жените с увреждания 
и майките на деца с увреждания 
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представляват основно право на 
човека и морално задължение.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Крайната цел на Стратегията за 
цифровия единен пазар е свързаният 
цифров единен пазар да донесе трайни 
икономически и социални ползи. 
Потребителите в Съюза все още не 
могат да се възползват докрай от цените 
и избора, които единният пазар може да 
предложи, тъй като трансграничните 
онлайн сделки все още са много 
ограничени. Разпокъсаността също така 
ограничава пазарното търсене за 
трансгранични сделки на електронната 
търговия. Необходими са и съгласувани 
действия, за да се гарантира, че новото 
електронно съдържание също така е 
изцяло на разположение на хората с 
увреждания. Поради това е необходимо 
изискванията за достъпност да бъдат 
хармонизирани в рамките на целия 
цифров единен пазар и да се гарантира, 
че всички граждани на Съюза, 
независимо от техните способности, 
могат да се ползват от неговите 
предимства. 

(10) Крайната цел на Стратегията за 
цифровия единен пазар е свързаният 
цифров единен пазар да донесе трайни 
икономически и социални ползи чрез 
улесняване на търговията и 
повишаване на заетостта в рамките 
на Съюза. Потребителите в Съюза все 
още не могат да се възползват докрай от 
цените и избора, които единният пазар 
може да предложи, тъй като 
трансграничните онлайн сделки все още 
са много ограничени. Разпокъсаността 
също така ограничава пазарното търсене 
за трансгранични сделки на 
електронната търговия. Необходими са 
и съгласувани действия, за да се 
гарантира, че новото електронно 
съдържание също така е изцяло на 
разположение на хората с увреждания и 
лицата с възрастово обусловени или 
други нарушения. Поради това е 
необходимо изискванията за достъпност 
да бъдат хармонизирани в рамките на 
целия цифров единен пазар и да се 
гарантира, че всички граждани на 
Съюза, независимо от техните 
способности, могат да се ползват от 
неговите предимства.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) В член 6 от Конвенция за 
правата на хората с увреждания се 
изисква страните по конвенцията да 
предприемат всички подходящи мерки 
за осигуряване на пълноценното 
развитие, напредъка и овластяването 
на жените, като същевременно в член 
9 се посочва, че трябва да се 
предприемат подходящи мерки, за да 
се гарантира, че момичетата и 
жените с увреждания разполагат с 
реален достъп до физическата среда, 
транспорта, информацията и 
комуникациите.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Влизането на Конвенцията в 
действие като част от правната уредба 
на държавите членки предполага 
необходимостта от приемане на 
допълнителни национални разпоредби 
относно достъпността на продуктите и 
услугите, които без действия от страна 
на Съюза биха продължили да 
задълбочават различията между 
националните разпоредби.

(13) Влизането на Конвенцията в 
действие като част от правната уредба 
на държавите членки предполага 
необходимостта от приемане на 
допълнителни национални разпоредби 
относно достъпността, универсалния 
дизайн и архитектурната среда. 
Трябва да се гарантира свързана с 
пола перспектива с оглед на 
продуктите, инструментите, 
устройствата и услугите, за да могат 
те да се използват по обичаен начин 
от мъже, момчета, жени и 
момичета с увреждания, които без 
действия от страна на Съюза биха 
продължили да страдат заради
различията между националните 
разпоредби.

Изменение 22

Предложение за директива
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Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В съответствие с Конвенцията 
Европейската стратегия за хората с 
увреждания за 2010—2020 г., озаглавена 
„Подновен ангажимент за Европа без 
бариери“, определя достъпността като 
една от осемте области на действие и 
има за цел да гарантира достъпността на 
продуктите и услугите.

(15) В съответствие с Конвенцията 
Европейската стратегия за хората с 
увреждания за 2010 – 2020 г., озаглавена 
„Подновен ангажимент за Европа без 
бариери“, определя достъпността като 
една от осемте области на действие и 
като основна предпоставка за 
участие в обществото и има за цел да 
гарантира достъпността на продуктите и 
услугите.

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е изискванията за 
достъпност да бъдат въведени с 
възможно най-малко тежест за 
стопанските субекти и държавите 
членки, като по-специално в обхвата 
се включат само продукти и услуги, 
които са внимателно подбрани.

(18) Изискванията, определени чрез 
настоящата директива, трябва да 
гарантират, че се създава 
възможност за пълноценно участие 
на всички на вътрешния пазар и се 
полагат усилия за намаляване на 
пречките, пред които са изправени 
хората с увреждания, за да се 
гарантира доброто функциониране на 
вътрешния пазар, справедливи условия 
на живот и достъпно общество на 
територията на целия Европейски 
съюз. Чрез увеличаване на участието 
на всички на вътрешния пазар 
стопанските субекти ще могат да 
търсят нови възможности за 
стопанска дейност.
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Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Включването на измерение, 
свързано с принципа на равенство 
между половете, в предложението за 
директива за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки по отношение на 
изискванията за достъпност за 
продукти и услуги, ще допринесе за 
интегриран подход за премахване на 
по-нататъшната дискриминация на 
жените с увреждания, майките с 
бебешки колички и жените, които 
полагат грижи за зависими лица.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Достъпността следва да бъде 
постигната чрез премахването и 
недопускането на пречки, за 
предпочитане чрез подход на 
универсален дизайн, или „дизайн за 
всички“. Достъпността не следва да 
изключва осигуряването на разумна 
степен на адаптация, когато това се 
изисква от национално законодателство 
или законодателството на Съюза.

(25) Достъпността следва да бъде 
постигната чрез премахването и 
недопускането на пречки, за 
предпочитане чрез прилагането 
наподход на универсален дизайн, или 
„дизайн за всички“. Достъпността не 
следва да изключва осигуряването на 
разумна степен на адаптация, когато 
това се изисква от национално 
законодателство или законодателството 
на Съюза.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Производителят, който познава в 
детайли процеса на проектиране и 
производство, е най-добре подготвен да 
проведе цялата процедура за оценяване 
на съответствието. Задълженията за 
оценяване на съответствието следва да 
се носят от производителя.

(30) Производителят, който познава в 
детайли процеса на проектиране и 
производство, е най-добре подготвен да 
проведе цялата процедура за оценяване 
на съответствието. Задълженията за 
оценяване на съответствието следва да 
се носят от производителя. 
Потребителите, организациите и 
съответните публични агенции обаче 
следва да имат възможност да 
докладват за евентуални злоупотреби 
във връзка с изискванията, определени 
в настоящата директива, от страна 
на стопанските субекти особено ако 
предоставяните продукти или услуги 
имат отрицателно въздействие върху 
условията на живот и/или 
способността на лицата с 
увреждания да участват на 
вътрешния пазар, или нарушават 
принципа на равенство между 
половете.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел улесняване на оценяването 
на съответствието с приложимите 
изисквания е необходимо да се 
предвиди презумпция за съответствие за 
продуктите и услугите, които отговарят 
на доброволните хармонизирани 
стандарти, приети съгласно Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета39 с цел 
определяне на подробните технически 
спецификации по отношение на тези 
изисквания. Комисията вече е отправила 
към европейските организации по 
стандартизация няколко искания за 
стандартизация в сферата на 

(39) С цел улесняване на оценяването 
на съответствието с приложимите 
изисквания за  достъпност е 
необходимо да се предвиди презумпция 
за съответствие за продуктите и 
услугите, които отговарят на 
доброволните хармонизирани 
стандарти, приети съгласно Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета 39 с цел 
определяне на подробните технически 
спецификации по отношение на тези 
изисквания. Комисията вече е отправила 
към европейските организации по 
стандартизация няколко искания за 
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достъпността, които биха били 
относими към разработването на 
хармонизираните стандарти.

стандартизация в сферата на 
достъпността, които биха били 
относими към разработването на 
хармонизираните стандарти.

__________________ __________________

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 
Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 
Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира реален достъп 
до информация за целите на надзора на 
пазара, информацията, необходима за 
деклариране на съответствие с всички 
приложими актове на Съюза, следва да 
бъде налична под формата на единна ЕС 
декларация за съответствие. За да се 
намали административната тежест за 
стопанските субекти, те следва да могат 
да включват в единната ЕС декларация 
за съответствие съответните отделни ЕС 
декларации за съответствие.

(41) За да се гарантира реален достъп 
до информация за целите на надзора на 
пазара, информацията, необходима за 
деклариране на съответствие с всички 
приложими актове на Съюза, следва да 
бъде налична под формата на единна ЕС 
декларация за съответствие чрез 
улесняване на свободния достъп до 
информация и на първо място до ноу-
хауто на държавите членки. За да се 
намали административната тежест за 
стопанските субекти, те следва да могат 
да включват в единната ЕС декларация 
за съответствие съответните отделни ЕС 
декларации за съответствие.
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Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 42 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) При осъществяването на 
надзор на пазара на продукти 
органите за надзор на пазара следва да 
извършват преглед на оценката в 
сътрудничество с лицата с 
увреждания и техните организации. 

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, като нанася маркировката 
„CE“ върху продукт, производителят 
декларира, че продуктът съответства на 
всички приложими изисквания за 
достъпност и че той носи цялата 
отговорност за това.

(45) В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 , като нанася маркировката 
„CE“ върху продукт и предоставя 
допълнителна информация за 
продуктите и услугите, които 
отговарят на изискванията за 
достъпност, производителят 
декларира, че продуктът съответства на 
всички приложими изисквания за 
достъпност и че той носи цялата 
отговорност за това.

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 45 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45a) Правото на лицата с 
увреждания и на възрастните хора да 
участват и да се интегрират в 
обществения и културния живот на 
Съюза е свързано с предоставянето на 
достъпни аудиовизуални медийни 
услуги. Следователно до 2022 г. 
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държавите членки следва да 
предприемат подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират, че доставчиците на 
медийни услуги под тяхната 
юрисдикция активно се стремят да 
направят съдържанието достъпно за 
лицата с увредено зрение или слух.

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) От държавите членки се очаква 
да гарантират, че органите за надзор на 
пазара проверяват съответствието на 
стопанските субекти с критериите, 
посочени в член 12, параграф 3, в 
съответствие с глава V.

(48) От държавите членки се очаква 
да гарантират, че органите за надзор на 
пазара проверяват съответствието на 
стопанските субекти с критериите, 
посочени в член 12, параграф 3, в 
съответствие с глава V, както и че 
провеждат редовни консултации с 
организациите, представляващи 
лицата с увреждания.

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 48 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Националните бази данни, 
които съдържат цялата съответна 
информация относно степента на 
достъпност на продуктите и 
услугите, изброени в член 1, параграф 
1 и параграф 2 ще позволят по-добро 
приобщаване в надзора на пазара на 
хора с функционални ограничения, 
включително хора с увреждания и 
техните организации.
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Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Следва да бъде установена 
предпазна процедура, която да се 
прилага само в случай на спорове между 
държавите членки по отношение на 
мерки, предприети от държава членка, и 
в рамките на която заинтересованите 
страни се уведомяват за мерки, които се 
планира да бъдат предприети по 
отношение на продукти, които не 
съответстват на изискванията за 
достъпност на настоящата директива. Тя 
следва да позволява на органите за 
надзор на пазара да предприемат 
действия на по-ранен етап по 
отношение на такива продукти в 
сътрудничество със съответните 
стопански субекти.

(50) Следва да бъде установена 
предпазна процедура, която да се 
прилага само в случай на спорове между 
държавите членки по отношение на 
мерки, предприети от държава членка, 
при която заинтересованите страни се 
уведомяват за мерки, които се планира 
да бъдат предприети по отношение на 
продукти, които не съответстват на 
изискванията за достъпност на 
настоящата директива. Тя следва да 
позволява на органите за надзор на 
пазара да предприемат действия на по-
ранен етап по отношение на такива 
продукти в сътрудничество с 
организациите, представляващи 
хората с увреждания, организациите, 
работещи в областта на 
равенството между половете, и със 
съответните стопански субекти.

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Поради факта, че целта на 
настоящата директива, а именно 
премахването на пречките пред 
свободното движение на някои 
достъпни продукти и услуги с цел добро 
функциониране на вътрешния пазар, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки, тъй като 
изисква хармонизация на 
съществуващите понастоящем различни 
правила в отделните правни системи, но 
може — чрез определяне на общи 

(54) Поради факта, че целта на 
настоящата директива, а именно 
премахването на пречките пред 
свободното движение на някои 
достъпни продукти и услуги с цел добро 
функциониране на вътрешния пазар и 
удовлетворяване на нуждите на 
всички потребители, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, тъй като изисква 
хармонизация на съществуващите 
понастоящем различни правила в 
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изисквания за достъпност и правила за 
функционирането на единния пазар, да 
бъде постигната по-добре на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, заложен в член 5 от 
договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

отделните правни системи, но може —
чрез определяне на общи изисквания за 
достъпност и правила за 
функционирането на единния пазар, да 
бъде постигната по-добре на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, заложен в член 5 от 
договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) автомати за продажба на билети; ii) автомати за продажба на билети, 
автомати за продажба на храни и 
напитки;

Изменение 37

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) домакински електроуреди, 
включително техните опаковки

Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) електронни книги; д) електронни книги, цифрово 
съдържание на материален носител, 
онлайн курсове и материали с 
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образователен характер;

Изменение 39

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) пощенски услуги.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „достъпен формат“ означава 
формати, подходящи за различни 
видове увреждания, включително 
използването на жестомимични 
езици, брайлова азбука, допълващи и 
алтернативни способи на 
комуникация;

Изменение 41

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) „услуга за достъп“ означава 
услуга като аудиоописание, субтитри 
за глухи хора и за хора с увреден слух и 
жестомимичен език, която подобрява 
достъпността на аудио-визуалното 
съдържание както за жените, така и 
за мъжете с увреждания;

Изменение 42

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. следните терминали на 
самообслужване: терминални 
устройства АТМ, автомати за продажба 
на билети и автомати за регистрация на 
пътници, трябва да отговарят на 
изискванията, определени в раздел ІІ от 
приложение І.

3. следните терминали на 
самообслужване: терминални 
устройства АТМ, автомати за продажба 
на билети, автомати за храни и 
напитки и автомати за регистрация на 
пътници, трябва да отговарят на 
изискванията, определени в раздел ІІ от 
приложение І.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Домакинските електроуреди, 
включително техните опаковки, 
отговарят на изискванията, 
определени в раздел X от приложение 
I.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Услугите за телефония, 
включително услугите за връзка със 
службите за спешно реагиране, и 
свързаното с тях потребителско крайно 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка трябва да 
отговарят на изискванията, определени 
в раздел ІІІ от приложение І.

4. Услугите за телефония, 
включително услугите за връзка със 
службите за спешно реагиране, и 
свързаното с тях потребителско крайно 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка трябва да 
отговарят на изискванията, определени 
в раздел ІІІ от приложение І. 
Държавите членки осигуряват на 
цялата си територия и постоянно 
наличието на поне една услуга за 
предаване, основаваща се на текст, и 
една услуга за предаване, основаваща 
се на видео, като се консултират с 
организации на потребители, 
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включително с организации, 
представляващи хора с увреждания, 
че тези услуги за предаване са 
оперативно съвместими с услугите за 
телефония.

Държавите членки също така 
гарантират наличието на 
аудиокомуникация, видеокомуникация 
и комуникация чрез текст в реално 
време („цялостен разговор“) с 
националните, регионалните и 
местните служби за спешна помощ, 
включително линиите за подкрепа 
(например такива, които предлагат 
закрила за жени, жертви на насилие).

Изменение 45

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се даде възможност на 
хората с функционални ограничения, 
включително хората с увреждания, да 
използват аудио-визуални медийни 
услуги, държавите членки 
гарантират достъпността на тези 
услуги също и чрез жестомимичен 
език, субтитри, аудиоописания и 
разбираем указател за програмите, 
като поставят специален акцент 
върху достъпността на аудио-
визуалните медийни услуги за деца.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки могат да 
решат — с оглед на националните 

10. Държавите членки гарантират,
че архитектурната среда, използвана от 
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условия — че архитектурната среда, 
използвана от клиентите на услуги за 
пътнически превоз, включително 
средата, управлявана от доставчиците 
на услугата и от операторите на 
инфраструктурата, както и 
архитектурната среда, използвана от 
клиентите на банкови услуги и центрове 
за обслужване на клиенти, както и на 
магазини в рамките на дейността на 
телефонни оператори, трябва също да 
отговарят на изискванията за 
достъпност от приложение І, раздел X, с 
цел да увеличат максимално тяхното 
използване от лицата с функционални 
ограничения, в т.ч. лицата с 
увреждания.

клиентите на услуги и продукти за 
пътнически превоз, включително 
средата, управлявана от доставчиците 
на услугата и от операторите на 
инфраструктурата, както и 
архитектурната среда, използвана от 
клиентите на банкови и пощенски
услуги и центрове за обслужване на 
клиенти, както и на магазини в рамките 
на дейността на телефонни оператори, 
трябва също да отговарят на 
изискванията за достъпност от 
приложение І, раздел X, с цел да 
увеличат максимално тяхното 
използване от лицата с функционални 
ограничения, в т.ч. лицата с увреждания
и възрастните хора.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези регистри са публични и 
непрекъснато се обновяват, като се 
посочват мерките, предприети от 
производителя във връзка с 
несъответстващите продукти и 
изземванията на продукти.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При обосновано искане от 
компетентен национален орган
производителите му предоставят
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на продукта, на език, 
който е лесно разбираем за него. По 
искане на органа те си сътрудничат с 

9. Производителите предоставят 
на компетентните национални 
органи цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на продукта, на език, 
който е лесно разбираем за съответния 
орган. По искане на органа те си 
сътрудничат с него при всяко действие, 
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него при всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани с 
продукти, които са пуснали на пазара, и 
за гарантиране на съответствието с 
изискванията, посочени в член 3.

предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продукти, които 
са пуснали на пазара, и за гарантиране
на съответствието с изискванията, 
посочени в член 3.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Тези регистри са публични и 
непрекъснато се обновяват, като се 
посочват мерките, предприети от 
вносителя, във връзка с 
несъответстващите продукти и 
изземванията на продукти.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 7 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При обосновано искане от 
компетентен национален орган 
вносителите му предоставят цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден продукт, на 
език, лесно разбираем за него. По 
искане на органа те си сътрудничат с 
него при всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани с 
продукти, които са пуснали на пазара.

9. Вносителите предоставят на 
компетентните национални органи
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден продукт, на 
език, лесно разбираем за съответния 
орган. По искане на органа те си 
сътрудничат с него при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продукти, които 
са пуснали на пазара.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При обосновано искане от 
компетентен национален орган 
дистрибуторите му предоставят
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден продукт. По 
искане на органа те си сътрудничат с 
него при всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани с 
продукти, които са предоставили на 
пазара.

6. Дистрибуторите предоставят 
на компетентните национални 
органи цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на даден продукт. Те 
си сътрудничат със съответния 
орган или съответните органи по 
тяхно искане при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продукти, които 
са предоставили на пазара.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При получаване на мотивирано 
искане от компетентен орган 
доставчиците на услуги му 
предоставят цялата информация, 
необходима за доказване на 
съответствието на услугата с 
изискванията за достъпност, посочени в 
член 3. По искане на тези органи те си 
сътрудничат с тях при всяко действие, 
предприето с цел привеждане на 
услугата в съответствие с посочените 
изисквания.

4. Доставчиците на услуги 
предоставят на компетентните 
национални органи цялата информация, 
необходима за доказване на 
съответствието на услугата с 
изискванията за достъпност, посочени в 
член 3. По искане на тези органи те си 
сътрудничат с тях при всяко действие, 
предприето с цел привеждане на 
услугата в съответствие с посочените 
изисквания.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕС декларацията за съответствие 
потвърждава, че е доказано 
изпълнението на приложимите 
изисквания за достъпност, посочени в 
член 3. Когато е използвано 

1. ЕС декларацията за съответствие 
потвърждава, че е доказано 
изпълнението на приложимите 
изисквания за достъпност, посочени в 
член 3. Когато е използвано 
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изключението, предвидено в член 12, в 
ЕС декларацията за съответствие се 
посочва кои изисквания за достъпност 
са обект на това изключение.

изключението, предвидено в член 12, в 
ЕС декларацията за съответствие се 
посочва кои изисквания за достъпност 
са обект на това изключение, заедно с 
пояснителна обосновка.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
информацията, с която разполагат 
органите за надзор на пазара относно 
съответствието на стопанските субекти 
с приложимите изисквания за 
достъпност, определени в член 3, и 
оценката на изключенията, предвидена в 
член 12, при поискване се предоставя на 
потребителите в достъпен формат, освен 
в случаите когато поради съображения 
за поверителност съгласно 
предвиденото в член 19, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008, такава 
информация не може да бъде 
предоставена.

3. Държавите членки гарантират, че 
информацията, с която разполагат 
органите за надзор на пазара относно 
съответствието на стопанските субекти 
с приложимите изисквания за 
достъпност, определени в член 3, и 
оценката на изключенията, предвидена в 
член 12, се предоставя на потребителите 
в достъпен формат, освен в случаите 
когато поради съображения за 
поверителност съгласно предвиденото в 
член 19, параграф 5 от Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, такава информация не 
може да бъде предоставена.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а

Национални бази данни

Държавите членки създават и 
редовно актуализират национална 
база данни, която е достъпна за 
всички граждани и заинтересовани 
страни и съдържа цялата съответна 
информация относно степента на 
достъпност на изброените в член 1, 
параграф 1 и параграф 2 продукти и 
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услуги.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпоредби, по силата на които 
потребителят може да сезира съгласно 
националното право съдилищата или 
компетентните административни органи 
с цел да се обезпечи прилагането на 
националните разпоредби, 
транспониращи настоящата директива;

а) разпоредби, по силата на които 
потребителят може да сезира съгласно 
националното право съдилищата или 
компетентните административни органи 
с цел да се обезпечи прилагането на 
националните разпоредби, 
транспониращи настоящата директива; 
механизмите за подаване на жалби 
следва да бъдат ефективни, прозрачни 
и достъпни, в съответствие с член 9 
от Конвенцията;

Изменение 57

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) разпоредби, по силата на които 
се създава всеобхватен и адекватно 
обезпечен с ресурси механизъм за 
жалби от потребителите, който да 
допълва системата за изпълнение и 
наблюдение.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат в достатъчна степен ефективни, 
пропорционални и възпиращи, за да не 
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възпиращи. представляват алтернатива за 
стопанските субекти от гледна 
точка на изпълнението на 
задължението им да направят своите 
продукти или услуги достъпни.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Постъпленията от налагането 
на санкции се реинвестират в мерки, 
свързани с достъпността.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Те започват да прилагат тези 
разпоредби от [… въведете дата —
шест години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

2. Те започват да прилагат тези 
разпоредби от [… въведете дата — пет
години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Изменение 61

Предложение за директива
Член 28 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [… въведете дата — пет
години след началото на прилагане на 
настоящата директива] и на всеки пет
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за прилагането на настоящата 
директива. 

Не по-късно от [… въведете дата – три
години след началото на прилагане на 
настоящата директива] и на всеки три
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за прилагането на настоящата 
директива. 
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Изменение 62

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В доклада на Комисията се 
отчита гледната точка на 
заинтересованите икономически 
субекти и на съответните 
неправителствени организации, 
включително организациите на хората 
с увреждания и тези на възрастните 
хора.

3. В доклада на Комисията се 
отчитат гледната точка и 
препоръките на заинтересованите 
икономически субекти и на съответните 
неправителствени организации, и по-
специално организациите на хората с 
увреждания и тези на възрастните хора.

Изменение 63

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част Б – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете по последователен и 
адекватен начин с оглед на 
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 начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с различни 
потребителски агенти и помощни 
технологии, налични на равнището на 
ЕС и на международно равнище.

д) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете по последователен, 
стандартизиран и адекватен начин с 
оглед на възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, 
включително приспособимост на 
представянето на съдържанието и на 
взаимодействието с него, като се 
осигурява достъпна електронна 
алтернатива; и по начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с различни 
потребителски агенти и помощни 
технологии, налични на равнището на 
ЕС и на международно равнище.

Изменение 64

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІХ – част Б – точка 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 
като информация за наличието 
онлайн на устни преводачи за лица с 
функционални нарушения, 
включително хора с увреждания;
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