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Изменение 447
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предоставят даден 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват дали на него е нанесена 
маркировката „СЕ“ и дали е 
придружен от необходимите документи 
и от инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
крайни ползватели в държавата членка, 
в която продуктът ще бъде предоставен 
на пазара, и че производителят и 
вносителят са изпълнили изискванията, 
определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в 
член 7, параграф 4.

2. Преди да предоставят даден 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват дали е в съответствие с 
настоящата директива и дали е 
придружен от необходимите документи 
и от инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
крайни ползватели в държавата членка, 
в която продуктът ще бъде предоставен 
на пазара, и дали производителят и 
вносителят са изпълнили изискванията, 
определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в 
член 7, параграф 4.

Or. en

Изменение 448
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предоставят даден 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват дали на него е нанесена 
маркировката „СЕ“ и дали е
придружен от необходимите документи 
и от инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
крайни ползватели в държавата членка, 
в която продуктът ще бъде предоставен 
на пазара, и че производителят и 
вносителят са изпълнили изискванията, 
определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в 

2. Преди да предоставят даден 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват дали е придружен от 
необходимите документи и от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
крайни ползватели в държавата членка, 
в която продуктът ще бъде предоставен 
на пазара, и дали производителят и 
вносителят са изпълнили изискванията, 
определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в 
член 7, параграф 4.
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член 7, параграф 4.

Or. en

Изменение 449
Вики Форд, Даниел Далтон

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предоставят даден 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват дали на него е нанесена 
маркировката „СЕ“ и дали е
придружен от необходимите документи 
и от инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
крайни ползватели в държавата членка, 
в която продуктът ще бъде предоставен 
на пазара, и че производителят и 
вносителят са изпълнили изискванията, 
определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в 
член 7, параграф 4.

2. Преди да предоставят даден 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват дали е придружен от 
необходимите документи и от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
крайни ползватели в държавата членка, 
в която продуктът ще бъде предоставен 
на пазара, и дали производителят и 
вносителят са изпълнили изискванията, 
определени в член 5, параграфи 5 и 6 и в 
член 7, параграф 4.

Or. en

Изменение 450
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът 
представлява риск, дистрибуторът 

3. Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той
информира производителя и органите 
за надзор на пазара и не пуска продукта 
на пазара, докато не бъде приведен в 
съответствие.
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информира за това производителя и 
органите за надзор на пазара.

Or. it

Изменение 451
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът представлява 
риск, дистрибуторът информира за това 
производителя и органите за надзор на 
пазара.

3. Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът не съответства 
на изискванията на настоящата 
директива, дистрибуторът информира 
за това производителя и органите за 
надзор на пазара.

Or. en

Изменение 452
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът представлява 
риск, дистрибуторът информира за това 
производителя и органите за надзор на 

(3) Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът представлява 
риск за безопасността или здравето, 
дистрибуторът информира за това 



PE599.726v03-00 6/181 AM\1121397BG.docx

BG

пазара. производителя и органите за надзор на 
пазара.

Or. de

Изменение 453
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът представлява 
риск, дистрибуторът информира за това 
производителя и органите за надзор на 
пазара.

3. Когато дистрибутор счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не съответства на изискванията 
за достъпност, посочени в член 3, той не 
пуска продукта на пазара, докато не 
бъде приведен в съответствие. Освен 
това, когато продуктът представлява 
риск за сигурността или здравето, 
дистрибуторът информира за това 
производителя и органите за надзор на 
пазара.

Or. en

Изменение 454
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск, 

5. Дистрибуторите, които считат
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие.
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дистрибуторите информират 
незабавно за това компетентните 
национални органи на държавата 
членка, в която предоставят 
продукта, като съобщават данни, по-
специално за несъответствието и за 
евентуално предприетите 
корективни мерки.

Or. en

Изменение 455
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът не съответства на 
настоящата директива, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

Or. it

Изменение 456
Мария Грапини

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск, 
дистрибуторите информират в рамките 
най-много на 24 часа за това 
компетентните национални органи на 
държавата членка, в която предоставят 
продукта, като съобщават данни, по-
специално за несъответствието и за 
евентуално предприетите корективни 
мерки.

Or. ro

Изменение 457
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие,
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие
или за неговото изтегляне, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
продуктът представлява риск за 
сигурността или здравето, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
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несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

Or. en

Изменение 458
Вики Форд, Даниел Далтон

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с
настоящата директива, гарантират, че са 
предприети необходимите корективни 
мерки за привеждане на продукта в 
съответствие, за неговото изтегляне или 
изземване, ако това е целесъобразно. 
Освен това, когато продуктът 
представлява риск, дистрибуторите 
информират незабавно за това 
компетентните национални органи на 
държавата членка, в която предоставят 
продукта, като съобщават данни, по-
специално за несъответствието и за 
евентуално предприетите корективни 
мерки.

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не отговаря на изискванията 
на настоящата директива, гарантират, че 
са предприети необходимите 
корективни мерки за привеждане на 
продукта в съответствие, за неговото 
изтегляне или изземване, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
продуктът представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

Or. en

Изменение 459
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 5. Дистрибуторите, които считат 
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или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

или имат основание да считат, че 
продукт, който са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с настоящата 
директива, гарантират, че са предприети 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на продукта в съответствие, 
за неговото изтегляне или изземване, 
ако това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск за 
безопасността или здравето, 
дистрибуторите информират незабавно 
за това компетентните национални 
органи на държавата членка, в която 
предоставят продукта, като съобщават 
данни, по-специално за 
несъответствието и за евентуално 
предприетите корективни мерки.

Or. de

Изменение 460
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

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. По 
искане на съответния орган те си 
сътрудничат с него при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продукти, които 
са предоставили на пазара.

Or. en

Изменение 461
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс



AM\1121397BG.docx 11/181 PE599.726v03-00

BG

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

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. 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
изпълнение на изискванията за 
съответствие, свързани с продукти, 
които са предоставили на пазара.

Or. en

Изменение 462
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

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. 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 несъответствието на 
продуктите, свързани с продукти, 
които са предоставили на пазара.

Or. en

Изменение 463
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

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. При 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.

Or. en

Изменение 464
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието, Марк 
Тарабела

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Дистрибуторите осигуряват 
подходящо и непрекъснато обучение 
на персонала с цел персоналът да 
познава начините за използване на 
достъпни продукти и за предоставяне 
на достъпни услуги. Това обучение 
обхваща въпроси, като например
предоставяне на информация, съвети 
и реклама.

Or. en

Обосновка

Добавена е нова разпоредба поради необходимостта да се гарантира подходящо и 
непрекъснато обучение на персонала с цел персоналът да познава начините за 
използване на достъпни продукти и услуги.
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Изменение 465
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти трябва да 
могат да предоставят информацията, 
посочена в параграф 1, в продължение 
на 10 години, след като продуктът им 
е бил доставен, и в продължение на 10 
години, след като те са доставили 
продукта.

2. Стопанските субекти трябва да 
могат да предоставят информацията, 
посочена в параграф 1, в продължение 
на най-малко пет години или в 
продължение на период, който 
съответства на жизнения цикъл на 
съответния продукт.

Or. en

Изменение 466
Анелен Ван Босойт, Даниел Далтон, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти трябва да 
могат да предоставят информацията, 
посочена в параграф 1, в продължение 
на 10 години, след като продуктът им е 
бил доставен, и в продължение на 10
години, след като те са доставили 
продукта.

2. Стопанските субекти трябва да 
могат да предоставят информацията, 
посочена в параграф 1, в продължение 
на пет години, след като продуктът им
е бил доставен, и в продължение на пет
години, след като те са доставили 
продукта.

Or. en

Изменение 467
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на услуги изготвят 
необходимата информация в 
съответствие с приложение ІІІ, с която 
се обяснява по какъв начин услугите 
изпълняват изискванията за достъпност, 
посочени в член 3. Информацията се 
предоставя на обществеността в писмен 
и устен вид, включително по начин, 
който е достъпен за лицата с
функционални ограничения и за 
лицата с увреждания. Доставчиците на 
услуги съхраняват тази информация за 
срока на предоставяне на услугата.

2. Доставчиците на услуги изготвят 
необходимата информация в 
съответствие с приложение ІІІ, с която 
се обяснява по какъв начин услугите 
изпълняват изискванията за достъпност, 
посочени в член 3. Информацията се 
предоставя на обществеността по начин, 
който е достъпен за лицата с 
увреждания. Доставчиците на услуги 
съхраняват тази информация за срока на 
предоставяне на услугата.

Or. en

Изменение 468
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на услуги изготвят 
необходимата информация в 
съответствие с приложение ІІІ, с която 
се обяснява по какъв начин услугите 
изпълняват изискванията за достъпност, 
посочени в член 3. Информацията се 
предоставя на обществеността в писмен 
и устен вид, включително по начин, 
който е достъпен за лицата с
функционални ограничения и за 
лицата с увреждания. Доставчиците на 
услуги съхраняват тази информация за 
срока на предоставяне на услугата.

2. Доставчиците на услуги изготвят 
необходимата информация в 
съответствие с приложение ІІІ, с която 
се обяснява по какъв начин услугите 
изпълняват изискванията за достъпност, 
посочени в член 3. Информацията се 
предоставя на обществеността в писмен 
и устен вид, включително по начин, 
който е достъпен за лицата с 
увреждания. Доставчиците на услуги 
съхраняват тази информация за срока на 
предоставяне на услугата.

Or. en

Изменение 469
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт
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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.

Or. en

Изменение 470
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Никола Данти

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. При получаване на 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.

Or. en

Изменение 471
Отмар Карас
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Продукти и услуги, които вече 
са обхванати от Регламент (ЕС) 
№ 1300/2014 (PRM TSI), отговарят на 
изискванията за достъпност съгласно 
член 3.

Or. de

Обосновка

Параграфът следва да гарантира, че не се получава дублиране. Следователно 
продукти и услуги, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 1300/2014 относно 
техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността 
на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена 
подвижност, следва да бъдат признати като отговарящи на изискванията на 
настоящата директива.

Изменение 472
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Никола Данти, Серхио Гутиерес 
Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дори когато услугата или част 
от нея е възложена на трето лице 
подизпълнител, достъпността на 
тази услуга следва да не бъде 
компрометирана и се прилагат 
задълженията по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 473
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
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Грапини, Люси Андерсън, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Дистрибуторите осигуряват 
подходящо и непрекъснато обучение 
на персонала с цел персоналът да 
познава начините за използване на 
достъпни продукти и услуги. Това 
обучение обхваща въпроси като 
предоставяне на информация, съвети 
и реклама.

Or. en

Обосновка

Добавена е нова разпоредба поради необходимостта да се гарантира подходящо и 
непрекъснато обучение на персонала, с цел персоналът да познава начините за 
използване на достъпни продукти и услуги.

Изменение 474
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискванията за достъпност, 
посочени в член 3, се прилагат 
дотолкова, доколкото не внасят 
значителна промяна на аспект или 
характеристика на продукт или 
услуга, които водят до изменение на
основното естество на продукта или 
услугата.

1. Изискванията за достъпност, 
посочени в член 3, се прилагат 
дотолкова, доколкото не внасят 
значителна промяна в основното 
естество на продукта или услугата.

Or. en

Изменение 475
Иржи Мащалка
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) очакваните разходи и ползи за 
стопанските субекти спрямо очакваните 
ползи за лицата с увреждания, като се 
отчита честотата и 
продължителността на използване 
на конкретния продукт или 
конкретната услуга.

б) очакваните разходи и ползи за 
стопанските субекти спрямо очакваните 
ползи за лицата с функционални 
ограничения и лицата с увреждания.

Or. en

Изменение 476
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) очакваните разходи и ползи за 
стопанските субекти спрямо очакваните 
ползи за лицата с увреждания, като се 
отчита честотата и продължителността 
на използване на конкретния продукт 
или конкретната услуга.

б) очакваните разходи и ползи за 
стопанските субекти спрямо очакваните 
ползи за лицата с увреждания, лицата с 
функционални ограничения и лицата 
с възрастово обусловени или каквито 
и да било други нарушения, като се 
отчита честотата и продължителността 
на използване на конкретния продукт 
или конкретната услуга.

Or. en

Изменение 477
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Никола Данти, Серхио Гутиерес 
Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) очакваните разходи и ползи за 
стопанските субекти спрямо очакваните 
ползи за лицата с увреждания, като се 
отчита честотата и продължителността 
на използване на конкретния продукт 
или конкретната услуга.

б) очакваните разходи и ползи за 
стопанските субекти спрямо очакваните 
ползи за лицата с функционални 
ограничения и лицата с увреждания, 
като се отчита честотата и 
продължителността на използване на 
конкретния продукт или конкретната 
услуга.

Or. en

Обосновка

Посочването на „хора с функционални ограничения“ в допълнение към понятието 
„хора с увреждания“ следва да се запази, за да се поясни, че много по-голяма част от 
населението ще има полза от настоящата директива. Освен това при изготвянето на 
анализа на прогнозните разходи и ползи е много важно да се вземе предвид цялото 
население, което ще се възползва от достъпните продукти и услуги.

Изменение 478
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) липсата на значимо 
отрицателно въздействие върху 
потребителите, по-специално по 
отношение на наличието на подобни 
продукти и услуги.

Or. en

Изменение 479
Сабине Ферхайен, Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) експлоатационния живот на 
автоматите, които са необходими за 
извършването на дадена услуга.

Or. de

Обосновка

Ако например един автомат за карти и билети с експлоатационен живот над 
10 години е в изправност и представлява голяма инвестиция, няма основание да се 
изисква от стопанските субекти да го подменят незабавно след влизането в сила на 
настоящата директива. Следователно при оценката на това, което представлява 
непропорционална тежест, следва да се вземе под внимание експлоатационният 
живот на автоматите, още повече поради факта, че приложното поле на 
настоящата директива се ограничава само до нови продукти и услуги.

Изменение 480
Сабине Ферхайен, Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) алтернативи, предлагани 
безвъзмездно и предоставяни на 
разположение от доставчиците на 
услуги за пътнически превоз.

Or. de

Обосновка

Доставчиците на услуги, по-специално в транспортния сектор, често осигуряват 
служители, които са на разположение да помагат на лица с увреждания при 
боравенето с автоматите. Тази помощ, която може да удовлетвори индивидуалните 
потребности на лицата с увреждания много по-ефективно, следва също да бъде взета 
под внимание при оценката на непропорционалността.

Изменение 481
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тежестта не се счита за 
прекомерна, когато е компенсирана чрез 
финансиране от източници, различни от 
собствени средства на стопанския 
субект, независимо дали публични или 
частни.

4. Тежестта не се счита за 
прекомерна, когато е компенсирана чрез 
финансиране от източници, различни от 
собствени средства на стопанския 
субект, които са предоставени за 
целите на подобряване на 
достъпността.

Or. en

Изменение 482
Костадинка Кунева, Курцио Малтезе

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тежестта не се счита за 
прекомерна, когато е компенсирана чрез 
финансиране от източници, различни от 
собствени средства на стопанския 
субект, независимо дали публични или 
частни.

4. Тежестта не се счита за 
прекомерна, когато е компенсирана чрез 
финансиране от източници, различни от 
собствени средства на стопанския 
субект, независимо дали публични или 
частни. Липсата на приоритет, време 
или знания не се счита за 
основателна причина да се твърди, че 
тежестта е непропорционална.

Or. en

Изменение 483
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тежестта не се счита за 
прекомерна, когато е компенсирана чрез 

4. Тежестта не се счита за 
прекомерна, когато е компенсирана чрез 
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финансиране от източници, различни от 
собствени средства на стопанския 
субект, независимо дали публични или 
частни.

финансиране от източници, различни от 
собствени средства на стопанския 
субект, независимо дали публични или 
частни. Липсата на приоритет, време 
или знания не се счита за 
основателна причина да се твърди, че 
тежестта е непропорционална.

Or. en

Изменение 484
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката доколко 
съответствието с изискванията за 
достъпност по отношение на продукти 
или услуги води до основно изменение 
или прекомерна тежест се извършва от 
стопанския субект.

5. Оценката доколко 
съответствието с изискванията за 
достъпност по отношение на продукти 
или услуги води до основно изменение 
или прекомерна тежест се извършва от 
стопанския субект. Липсата на 
приоритет, време или знания не се 
счита за основателна причина да се 
твърди, че тежестта е 
непропорционална.

Or. en

Изменение 485
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката доколко 
съответствието с изискванията за 
достъпност по отношение на продукти 
или услуги води до основно изменение 
или прекомерна тежест се извършва от
стопанския субект.

5. Оценката доколко 
съответствието с изискванията за 
достъпност по отношение на продукти 
или услуги води до основно изменение 
или прекомерна тежест се извършва от
органите за надзор на пазара 
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съвместно с представителните 
организации на лицата с увреждания.

Or. it

Изменение 486
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката доколко 
съответствието с изискванията за 
достъпност по отношение на продукти 
или услуги води до основно изменение 
или прекомерна тежест се извършва от 
стопанския субект.

5. Оценката доколко 
съответствието с изискванията за 
достъпност по отношение на продукти 
или услуги води до основно изменение 
или прекомерна тежест се извършва от 
стопанския субект заедно с ползватели 
и експерти по въпросите на 
изискванията за достъпност.

Or. en

Изменение 487
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1—5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата.
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3. 
Микропредприятията са освободени 
от това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1 – 5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват органа за 
надзор на пазара на държавата членка, 
на чийто пазар се пуска или предоставя 
продуктът или услугата. При поискване 
от съответния орган за надзор на пазара
трябва да се представи оценката 
съгласно параграф 3.
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поискване съответната 
документация от съответния орган за 
надзор на пазара.

Or. de

Изменение 488
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1—5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3.
Микропредприятията са освободени 
от това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 
поискване съответната 
документация от съответния орган 
за надзор на пазара.

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1 – 5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3. Органът за 
надзор на пазара проверява 
систематично оценката на 
предвижданото изключение, освен ако 
стопанският субект не е представил 
оценка от независимо трето лице.

Or. en

Изменение 489
Сабине Ферхайен, Дитер-Лебрехт Кох, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1—5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1 – 5, за конкретен продукт 
или услуга, те информират съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
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членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата.
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3. 
Микропредприятията са освободени от 
това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 
поискване съответната документация от 
съответния орган за надзор на пазара.

членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Оценката, посочена в параграф 3, се 
представя на органа за надзор на 
пазара при основателно искане. 
Микропредприятията са освободени от 
това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 
поискване съответната документация от 
съответния орган за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 490
Анелен Ван Босойт

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1—5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3.
Микропредприятията са освободени 
от това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 
поискване съответната документация от 
съответния орган за надзор на пазара.

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1 – 5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3. МСП са 
освободени от това изискване за 
уведомяване, но трябва да могат да 
представят при поискване съответната 
документация от съответния орган за 
надзор на пазара.

Or. en

Изменение 491
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Марлене Мици, Серхио Гутиерес Прието, Марк 
Тарабела

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1—5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3. 
Микропредприятията са освободени от 
това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 
поискване съответната документация от 
съответния орган за надзор на пазара.

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, предвидено в 
параграфи 1 – 5, за конкретен продукт 
или услуга, те уведомяват съответния 
орган за надзор на пазара на държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът или услугата. 
Уведомленията включват оценката, 
посочена в параграф 3. 
Микропредприятията са освободени от 
това изискване за уведомяване, но 
трябва да могат да представят при 
поискване съответната документация от 
съответния орган за надзор на пазара.
Органът за надзор на пазара проверява 
систематично оценката на 
предвижданото изключение.

Or. en

Изменение 492
Костадинка Кунева, Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Следва да се установи 
структуриран диалог между 
съответните заинтересовани 
страни, включително хората с 
увреждания и техните 
представителни организации и 
органите за надзор на пазара, за да се 
гарантира, че са установени 
подходящи принципи за оценка на 
изключенията и че те са съгласувани.

Or. en
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Изменение 493
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Следва да се установи 
структуриран диалог между 
съответните заинтересовани 
страни, включително хората с 
увреждания и техните 
представителни организации и 
органите за надзор на пазара, за да се 
гарантира, че са установени 
подходящи принципи за оценка на 
изключенията и че те са съгласувани.

Or. en

Изменение 494
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Следва да се установи 
структуриран диалог между 
съответните заинтересовани 
страни, включително между лицата 
с увреждания и техните 
представителни организации и 
органите за надзор на пазара, за да се 
гарантира, че са установени 
подходящи принципи за оценка на 
изключенията с оглед на тяхното 
съгласуване.

Or. en

Изменение 495
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
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Грапини, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Марлене Мици, Серхио Гутиерес 
Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Следва да се установи 
структуриран диалог между 
съответните заинтересовани 
страни, включително между лицата 
с увреждания и техните 
представителни организации и 
органите за надзор на пазара, за да се 
гарантира, че са установени 
подходящи принципи за оценка на 
изключенията с оглед на тяхното 
съгласуване.

Or. en

Обосновка

Участието на хора с увреждания и техни представителни организации на равна 
основа с други заинтересовани страни следва да се насърчава.

Изменение 496
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки 
гарантират, по-специално чрез 
укрепване на мрежите и 
структурите за подпомагане, че 
насърчават МСП и много малките 
предприятия да възприемат солиден 
подход за осигуряване на достъпност 
още на етапа на проектиране на 
продуктите и предоставяне на 
услугите.

Or. en
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Изменение 497
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Биляна Борзан, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Никола Данти, Серхио 
Гутиерес Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Държавите членки се 
насърчават да предоставят стимули 
и насоки за микропредприятията и 
МСП, за да се улесни прилагането на 
настоящата директива. Процедурите 
и насоките се разработват при 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, включително 
с представителни организации на 
лица с увреждания.

Or. en

Изменение 498
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Със съответните 
заинтересовани страни, включително 
представителни организации на
хората с увреждания, се извършват 
системни консултации като част от 
процедурата за приемане на актове за 
изпълнение и за разработването на 
европейски стандарти.

Or. en
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Изменение 499
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Биляна Борзан, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Марлене Мици, Серхио 
Гутиерес Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Провеждат се систематични 
консултации със съответните 
заинтересовани страни, включително 
с представителни организации на 
лица с увреждания, като част от 
процедурата за приемане на актове за 
прилагане.

Or. en

Обосновка

Участието на хора с увреждания и техни представителни организации на равна 
основа с други заинтересовани страни следва да се насърчава.

Изменение 500
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Със съответните 
заинтересовани страни, включително 
с хората с увреждания и с техните 
представителни организации, се 
извършват системни консултации 
като част от процедурата за 
приемане на актове за изпълнение.

Or. en

Изменение 501
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕС декларацията за съответствие 
се съставя по образеца, определен в 
приложение III към Решение № 
768/2008/ЕО. Тя съдържа елементите, 
определени в приложение II към 
настоящата директива, и се 
актуализира редовно. При 
изискванията относно техническата 
документация трябва да се избягва 
налагането на прекомерна тежест за 
микро-, малките и средните 
предприятия. Декларацията за 
съответствие се превежда на езика или 
езиците, изисквани от държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът.

2. ЕС декларацията за съответствие 
се съставя по образеца, определен в 
приложение III към Решение № 
768/2008/ЕО. При изискванията относно 
техническата документация трябва да се 
избягва налагането на прекомерна 
тежест за микро-, малките и средните 
предприятия. Декларацията за 
съответствие се превежда на езика или 
езиците, изисквани от държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя продуктът.

Or. en

Изменение 502
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Марлене Мици, Серхио Гутиерес Прието, Марк 
Тарабела

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В допълнение към 
декларацията за съответствие върху 
опаковката трябва да се посочва ясна 
и точна информация за 
потребителите, че продуктът 
включва характеристики по 
отношение на достъпността.

Or. en
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Обосновка

Ясното посочване на достъпността ще позволява на потребителите да правят 
информиран избор.

Изменение 503
Андреас Шваб, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Иван Щефанец, Паскал 
Аримон, Сабине Ферхайен

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се

Основни принципи на маркировката 
„СЕ“ за продукти

За маркировката „СЕ“ се прилагат 
основните принципи, определени в 
член 30 от Регламент (ЕО) № 
765/2008.

Or. de

Изменение 504
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се

Основни принципи на маркировката 
„СЕ“ за продукти

За маркировката „СЕ“ се прилагат 
основните принципи, определени в 
член 30 от Регламент (ЕО) № 
765/2008.

Or. en
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Изменение 505
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се

Основни принципи на маркировката 
„СЕ“ за продукти

За маркировката „СЕ“ се прилагат 
основните принципи, определени в 
член 30 от Регламент (ЕО) № 
765/2008.

Or. en

Изменение 506
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

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.

Or. en
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Изменение 507
Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава членка създава 
обществено достъпен регистър на 
базите данни с недостъпните 
продукти. Потребителите следва да 
могат да правят справки и да 
съхраняват информация относно 
недостъпните продукти. Държавите 
членки предприемат необходимите 
мерки, за да информират 
потребителите или другите 
заинтересовани страни относно 
възможността за подаване на жалби. 
Следва да се предвиди интерактивна 
система между националните бази 
данни, евентуално под 
отговорността на Комисията или на 
съответните представителни 
организации, така че информацията 
за недостъпните продукти да може 
да се разпространява в цяла Европа.

Or. en

Изменение 508
Марлене Мици

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава членка създава 
обществено достъпен регистър на 
базите данни с недостъпните 
продукти и услуги. Държавите членки 
предприемат необходимите мерки, за 
да информират потребителите или 
други заинтересовани страни относно 
подаването на жалби, посочени в 
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алинеи първа и втора, пред 
определените компетентни органи.

Or. en

Обосновка

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Изменение 509
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а

Национална база данни

Всяка държава членка създава 
обществено достъпен регистър на 
базите данни с недостъпните 
продукти. Потребителите следва да 
могат да правят справки и да 
съхраняват информация относно 
недостъпните продукти. Държавите 
членки предприемат необходимите 
мерки, за да информират 
потребителите или другите
заинтересовани страни относно 
възможността за подаване на жалби. 
Следва да се предвиди интерактивна 
система между националните бази 
данни, евентуално под 
отговорността на Комисията или на 
съответните представителни 
организации, така че информацията 
за недостъпните продукти да може 
да се разпространява в цяла Европа.
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Or. en

Изменение 510
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за директива
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Национални бази данни

Всяка държава членка създава и 
редовно актуализира 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, 
параграфи 1 и 2 продукти и услуги.

Or. en

Изменение 511
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура при продукти,
представляващи риск на национално 
равнище във връзка с достъпността

Процедура при продукти, които не 
изпълняват изискванията за 
съответствие на национално равнище

Or. en

Изменение 512
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 19 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура при продукти, 
представляващи риск на национално 
равнище във връзка с достъпността

Процедура при продукти, 
представляващи риск за сигурността 
или здравето на национално равнище

Or. en

Изменение 513
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура при продукти, 
представляващи риск на национално 
равнище във връзка с достъпността

Процедура при продукти, 
представляващи риск на национално 
равнище за безопасността или 
здравето във връзка с достъпността

Or. de

Изменение 514
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка предприемат действие 
съгласно член 20 от Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 или когато имат 
основателна причина да считат, че даден 
продукт, който попада в приложното 
поле на настоящата директива,
представлява риск във връзка с 
аспектите на достъпността,
обхванати в настоящата директива,
те извършат оценка на съответния 
продукт, която обхваща всички 

Когато органите за надзор на пазара на
една държава членка имат основателна 
причина да считат, че даден продукт, 
който попада в приложното поле на 
настоящата директива, не изпълнява 
изискванията за съответствие, те
извършват оценка на съответния 
продукт, която обхваща всички 
изисквания, определени в настоящата 
директива. Съответните стопански 
субекти оказват пълно сътрудничество 
на органите за надзор на пазара.
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изисквания, определени в настоящата 
директива. Съответните стопански 
субекти оказват пълно сътрудничество 
на органите за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 515
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка предприемат действие 
съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 
765/2008 или когато имат основателна 
причина да считат, че даден продукт, 
който попада в приложното поле на 
настоящата директива, представлява 
риск във връзка с аспектите на 
достъпността, обхванати в настоящата 
директива, те извършат оценка на 
съответния продукт, която обхваща 
всички изисквания, определени в 
настоящата директива. Съответните 
стопански субекти оказват пълно 
сътрудничество на органите за надзор 
на пазара.

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка предприемат действие 
съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 
765/2008 или когато имат основателна 
причина да считат, че даден продукт, 
който попада в приложното поле на 
настоящата директива, представлява 
риск за безопасността или здравето
във връзка с аспектите на достъпността, 
обхванати в настоящата директива, те 
извършат оценка на съответния 
продукт, която обхваща всички 
изисквания, определени в настоящата 
директива. Съответните стопански 
субекти оказват пълно сътрудничество 
на органите за надзор на пазара.

Or. de

Изменение 516
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка предприемат действие 

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка предприемат действие 



AM\1121397BG.docx 39/181 PE599.726v03-00

BG

съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 
765/2008 или когато имат основателна 
причина да считат, че даден продукт, 
който попада в приложното поле на 
настоящата директива, представлява 
риск във връзка с аспектите на 
достъпността, обхванати в настоящата 
директива, те извършат оценка на 
съответния продукт, която обхваща 
всички изисквания, определени в 
настоящата директива. Съответните 
стопански субекти оказват пълно 
сътрудничество на органите за надзор 
на пазара.

съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 
765/2008 или когато имат основателна 
причина да считат, че даден продукт, 
който попада в приложното поле на 
настоящата директива, представлява 
риск за сигурността или здравето във 
връзка с аспектите на достъпността, 
обхванати в настоящата директива, те 
извършат оценка на съответния 
продукт, която обхваща всички 
изисквания, определени в настоящата 
директива. Съответните стопански 
субекти оказват пълно сътрудничество 
на органите за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 517
Анелен Ван Босойт

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в процеса на тази оценка 
органите за надзор на пазара открият, че 
за продукта не са спазени изискванията, 
определени в настоящата директива, те 
без забавяне изискват от съответния 
стопански субект да предприеме
необходимите корективни действия, за 
да приведе продукта в съответствие с 
тези изисквания, да го изтегли от 
пазара, или да го изземе в разумен 
срок, съразмерен с естеството на 
риска и определен от тях.

Когато в процеса на тази оценка 
органите за надзор на пазара открият, че 
за продукта не са спазени изискванията, 
определени в настоящата директива, те 
без забавяне изискват от съответния 
стопански субект да предприеме всички 
необходими корективни действия, за да 
приведе продукта в съответствие с тези 
изисквания.

Or. en

Изменение 518
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в процеса на тази оценка 
органите за надзор на пазара открият, че 
за продукта не са спазени изискванията, 
определени в настоящата директива, те 
без забавяне изискват от съответния 
стопански субект да предприеме 
необходимите корективни действия, за 
да приведе продукта в съответствие с 
тези изисквания, да го изтегли от пазара, 
или да го изземе в разумен срок,
съразмерен с естеството на риска и 
определен от тях.

Когато в процеса на тази оценка 
органите за надзор на пазара открият, че 
за продукта не са спазени изискванията, 
определени в настоящата директива, те 
без забавяне изискват от съответния 
стопански субект да предприеме 
необходимите корективни действия, за 
да приведе продукта в съответствие с 
тези изисквания или да го изтегли от 
пазара в разумен допълнителен срок, в 
случай че съответният стопански 
субект не е предприел корективни 
мерки.

Or. en

Изменение 519
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 от Регламент (ЕО) № 
765/2008 се прилага спрямо 
посочените във втора алинея мерки.

заличава се

Or. en

Изменение 520
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният стопански 
субект не предприеме подходящи 
корективни действия в посочения в 
параграф 1, втора алинея срок,

4. Когато съответният стопански 
субект не предприеме подходящи 
корективни действия, органите за 
надзор на пазара предприемат всички 
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органите за надзор на пазара 
предприемат всички подходящи 
временни мерки, за да забранят или 
ограничат предоставянето на 
продукта на националния им пазар, за
изтеглянето на продукта от този 
пазар или за неговото изземване. 
Органите за надзор на пазара незабавно 
информират Комисията и другите 
държави членки за тези мерки.

подходящи временни мерки, за да
гарантират, че продуктът е приведен 
в съответствие с изискванията за
достъпност, определени в 
настоящата директива. Органите за 
надзор на пазара незабавно информират 
Комисията и другите държави членки за 
тези мерки.

Or. en

Изменение 521
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният стопански 
субект не предприеме подходящи 
корективни действия в посочения в 
параграф 1, втора алинея срок, органите 
за надзор на пазара предприемат всички 
подходящи временни мерки, за да 
забранят или ограничат предоставянето 
на продукта на националния им пазар, 
за изтеглянето на продукта от този пазар
или за неговото изземване. Органите за 
надзор на пазара незабавно информират 
Комисията и другите държави членки за 
тези мерки.

4. Когато съответният стопански 
субект не предприеме подходящи 
корективни действия в посочения в 
параграф 1, втора алинея срок, органите 
за надзор на пазара предприемат всички 
подходящи временни мерки, за да 
забранят или ограничат предоставянето 
на продукта на националния им пазар, 
за изтеглянето на продукта от този 
пазар. Органите за надзор на пазара 
незабавно информират Комисията и 
другите държави членки за тези мерки.

Or. en

Изменение 522
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията, посочена в 
параграф 4, включва всички налични 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващия продукт, неговия 
произход, естеството на 
предполагаемото несъответствие и 
съпътстващия го риск, естеството и 
продължителността на предприетите 
национални мерки и аргументите, 
изложени от съответния стопански 
субект. По-специално органите за 
надзор на пазара посочват дали 
несъответствието се дължи на което и да 
било от следните:

5. Информацията, посочена в 
параграф 4, включва всички налични 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващия продукт, неговия 
произход, естеството на 
предполагаемото несъответствие, 
естеството и продължителността на 
предприетите национални мерки и 
аргументите, изложени от съответния 
стопански субект. По-специално 
органите за надзор на пазара посочват 
дали несъответствието се дължи на 
което и да било от следните:

Or. en

Изменение 523
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията, посочена в 
параграф 4, включва всички налични 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващия продукт, неговия 
произход, естеството на 
предполагаемото несъответствие и
съпътстващия го риск, естеството и 
продължителността на предприетите 
национални мерки и аргументите, 
изложени от съответния стопански 
субект. По-специално органите за 
надзор на пазара посочват дали 
несъответствието се дължи на което и да 
било от следните:

5. Информацията, посочена в 
параграф 4, включва всички налични 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващия продукт, неговия 
произход, естеството на 
предполагаемото несъответствие и
риска за сигурността или здравето, 
естеството и продължителността на 
предприетите национални мерки и 
аргументите, изложени от съответния 
стопански субект. По-специално 
органите за надзор на пазара посочват 
дали несъответствието се дължи на 
което и да било от следните:

Or. en
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Изменение 524
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията, посочена в 
параграф 4, включва всички налични 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващия продукт, неговия 
произход, естеството на 
предполагаемото несъответствие и 
съпътстващия го риск, естеството и 
продължителността на предприетите 
национални мерки и аргументите, 
изложени от съответния стопански 
субект. По-специално органите за 
надзор на пазара посочват дали 
несъответствието се дължи на което и да 
било от следните:

5. Информацията, посочена в 
параграф 4, включва всички налични 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващия продукт, неговия 
произход, естеството на 
предполагаемото несъответствие и 
съпътстващия го риск за 
безопасността или здравето, 
естеството и продължителността на 
предприетите национални мерки и 
аргументите, изложени от съответния 
стопански субект. По-специално 
органите за надзор на пазара посочват 
дали несъответствието се дължи на 
което и да било от следните:

Or. de

Изменение 525
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Сабине 
Ферхайен

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) неизпълнение от страна на 
продукта на изискванията, определени в 
член 3 от настоящата директива, или

а) неизпълнение от страна на 
продукта на изискванията, определени в 
член 3 от настоящата директива, което 
представлява риск за безопасността и 
здравето, или

Or. de
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Изменение 526
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Биргит 
Колин-Ланген, Сабине Ферхайен

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) недостатъци в хармонизираните 
стандарти, посочени в член 13, на които 
се основава презумпцията за 
съответствие.

б) недостатъци в хармонизираните 
стандарти, посочени в член 13, на които 
се основава презумпцията за 
съответствие и които представляват 
риск за безопасността или здравето.

Or. de

Изменение 527
Анелен Ван Босойт

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
по отношение на съответния продукт са 
предприети без забавяне подходящи
ограничителни мерки като изтегляне 
на продукта от техния пазар.

8. Държавите членки гарантират, че 
по отношение на съответния продукт са 
предприети без забавяне подходящи 
мерки.

Or. en

Изменение 528
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Иван Щефанец, Паскал Аримон, Биргит 
Колин-Ланген, Сабине Ферхайен

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Държавите членки гарантират, че (8) Държавите членки гарантират, че 
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по отношение на съответния продукт са 
предприети без забавяне подходящи 
ограничителни мерки като изтегляне на 
продукта от техния пазар.

по отношение на съответния продукт са 
предприети без забавяне подходящи и 
пропорционални ограничителни мерки 
като изтегляне на продукта от техния 
пазар.

Or. de

Изменение 529
Костадинка Кунева, Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. С цел да се улесни обменът на 
информация и най-добри практики 
между органите за надзор на пазара и 
да се осигури съгласуваност в 
прилагането на изискванията за 
достъпност, предвидени в 
настоящата директива, или в случаи, 
счетени за необходими вследствие на 
искане от страна на Комисията за 
изразяване на становище относно 
изключенията от тези изисквания, 
Комисията създава работна група, 
съставена от представители на 
националните органи за надзор на 
пазара и представителните 
организации на съответните 
заинтересовани страни, включително 
на хората с увреждания.

Or. en

Изменение 530
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 19a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 а

Обмен на информация

С цел да се улесни обменът на 
информация и най-добри практики 
между органите за надзор на пазара и 
да се осигури съгласуваност в 
прилагането на изискванията, 
предвидени в настоящата директива, 
или в случаи, счетени за необходими 
вследствие на искане от страна на 
Комисията за изразяване на 
становище относно изключенията 
от тези изисквания, Комисията 
създава работна група, съставена от 
представители на националните 
органи за надзор на пазара и 
представителните организации на 
заинтересованите страни, 
включително на хората с 
увреждания.

Or. en

Изменение 531
Мария Грапини

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при приключването на 
процедурата, предвидена в член 19, 
параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на 
държава членка са повдигнати 
възражения, или когато Комисията
прецени, че национална мярка 
противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията без забавяне започва 
консултации с държавите членки и със 
съответния(те) стопански субект(и) и 
оценява националната мярка. Въз 
основа на резултатите от тази оценка 

Когато при приключването на 
процедурата, предвидена в член 19, 
параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на 
държава членка са повдигнати 
възражения, или когато Комисията има 
солидни доказателства да 
предположи, че национална мярка 
противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията без забавяне започва 
консултации с държавите членки и със 
съответния(те) стопански субект(и) и 
оценява националната мярка. Въз 
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Комисията взема решение дали 
националната мярка е оправдана или не.

основа на резултатите от тази оценка 
Комисията взема решение дали 
националната мярка е оправдана или не.

Or. ro

Изменение 532
Марко Дзуло

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при приключването на 
процедурата, предвидена в член 19, 
параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на 
държава членка са повдигнати 
възражения, или когато Комисията 
прецени, че национална мярка 
противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията без забавяне започва 
консултации с държавите членки и със 
съответния(те) стопански субект(и) и 
оценява националната мярка. Въз 
основа на резултатите от тази оценка 
Комисията взема решение дали 
националната мярка е оправдана или не.

Когато при приключването на 
процедурата, предвидена в член 19, 
параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на 
държава членка са повдигнати 
възражения, или когато Комисията 
прецени, че национална мярка 
противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията без забавяне започва 
консултации с държавите членки, с 
представителните организации на 
лицата с увреждания и със 
съответния(те) стопански субект(и) и 
оценява националната мярка. Въз 
основа на резултатите от тази оценка 
Комисията взема решение дали 
националната мярка е оправдана или не.

Or. it

Изменение 533
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако се прецени, че националната 
мярка е обоснована, всички държави 
членки предприемат необходимите 
мерки, за да осигурят изтеглянето от 

2. Ако се прецени, че националната 
мярка е обоснована, всички държави 
членки предприемат необходимите 
мерки, за да осигурят привеждането в 
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своя пазар на несъответстващия 
продукт и информират Комисията за 
това. Ако се прецени, че националната 
мярка не е обоснована, съответната 
държава членка оттегля мярката.

съответствие на несъответстващия 
продукт и информират Комисията за 
това. Ако се прецени, че националната 
мярка не е обоснована, съответната 
държава членка оттегля мярката.

Or. en

Изменение 534
Вики Форд

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискванията за достъпност, 
посочени в приложение І, раздел ІХ се 
прилагат:

1. Изискванията за достъпност, 
посочени в приложение I, раздели I – V
се прилагат към продуктите и 
услугите, посочени в член 1, 
параграфи 1 и 2, както следва:

Or. en

Изменение 535
Вики Форд

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при определянето на 
техническите спецификации и 
критериите за оценка на офертите
във връзка с всички договори за 
обществени поръчки и концесии,
чийто предмет е предназначен да 
бъде използван от лица, било то 
широката общественост или 
служители на възлагащия орган или 
възложителя, и които са обект на 
Директива 2014/23/ЕС49, Директива
2014/24/ЕС50 и Директива 2014/25/ЕС51;

а) при определянето на 
техническите спецификации във връзка 
с договори за обществени поръчки,
включително договори за смесени 
поръчки съгласно определението в 
член 1, параграф 3 от настоящата 
директива, и които са обект на 
Директива 2014/24/ЕС50 или Директива 
2014/25/ЕС51.
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__________________ __________________

49Директива 2014/23/EС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2014 г. за възлагане на 
договори за концесия.

50Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за обществените поръчки.

50Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за обществените поръчки.

51Директива 2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. относно възлагането на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги.

51Директива 2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. относно възлагането на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги.

Or. en

Изменение 536
Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при определянето на 
изискванията за достъпност, 
посочени при изготвянето и 
изпълнението на програми по 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 за 
определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Регламент (ЕС) № 
1304/2013 относно Европейския 

заличава се
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социален фонд;

Or. en

Изменение 537
Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при определянето на 
изискванията за достъпност, 
свързани със социалните и 
качествените критерии, определени 
от компетентните органи при 
тръжни процедури за услуги за шосеен 
и железопътен пътнически превоз 
съгласно Регламент (ЕО) № 1370/;

заличава се

Or. en

Изменение 538
Сабине Ферхайен, Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при определянето на 
изискванията за достъпност, свързани 
със социалните и качествените 
критерии, определени от компетентните 
органи при тръжни процедури за услуги 
за шосеен и железопътен пътнически 
превоз съгласно Регламент (ЕО) № 
1370/;

в) при определянето на 
изискванията за достъпност, свързани 
със социалните и качествените 
критерии, определени от компетентните 
органи при тръжни процедури за услуги 
за шосеен и железопътен пътнически 
превоз съгласно Регламент (ЕО)
№ 1370/2007, доколкото 
компетентните органи определят 
изискванията за достъпност;

Or. de
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Обосновка

Компетентните органи имат свободата да изберат дали спазването на изискванията 
за достъпност следва да бъде критерий за възлагане или не. Ако те обаче ги 
превърнат в условие, критериите трябва да са в съответствие с предвидените в 
настоящата директива изисквания за достъпност.

Изменение 539
Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към транспортната 
инфраструктура в съответствие с 
член 37 от Регламент (ЕС) № 
1315/2013.

заличава се

Or. en

Изменение 540
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) където е приложимо, към всеки 
съответен законодателен акт на 
Съюза или към разпоредбите в 
законодателството на Съюза, 
отнасящи се до достъпността за 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 541
Иржи Мащалка
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) където е приложимо, към всеки 
съответен законодателен акт на 
Съюза или към разпоредбите в 
законодателството на Съюза, 
отнасящи се до достъпността за 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 542
Сабине Ферхайен, Дитер-Лебрехт Кох, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прогнозните разходи и ползи за 
съответните компетентни органи спрямо 
прогнозните ползи за хората с 
увреждания, като се отчита честотата и
продължителността на използване на 
конкретния продукт или услуга;

б) прогнозните разходи и ползи за 
съответните компетентни органи спрямо 
прогнозните ползи за хората с 
увреждания, като се отчита честотата,
продължителността на използване на 
конкретния продукт или услуга, както 
и очаквания брой ползватели.

Or. en

Изменение 543
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието, Марк 
Тарабела

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прогнозните разходи и ползи за 
съответните компетентни органи спрямо 
прогнозните ползи за хората с 

б) прогнозните разходи и ползи за 
съответните компетентни органи спрямо 
прогнозните ползи за хората с
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увреждания, като се отчита честотата и 
продължителността на използване на 
конкретния продукт или услуга;

функционални ограничения и хората с
увреждания, като се отчита честотата и 
продължителността на използване на 
конкретния продукт или услуга;

Or. en

Обосновка

Посочването на „хора с функционални ограничения“ в допълнение към понятието 
„хора с увреждания“ следва да се запази, за да се поясни, че много по-голяма част от 
населението ще има полза от настоящата директива. Освен това при изготвянето на 
анализа на прогнозните разходи и ползи е много важно да се вземе предвид цялото 
население, което ще се възползва от достъпните продукти и услуги.

Изменение 544
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прогнозните разходи и ползи за 
съответните компетентни органи спрямо 
прогнозните ползи за хората с 
увреждания, като се отчита честотата и 
продължителността на използване на 
конкретния продукт или услуга;

б) прогнозните разходи и ползи за 
съответните компетентни органи спрямо 
прогнозните ползи за хората с 
увреждания и хората с функционални 
ограничения, като се отчита честотата и 
продължителността на използване на 
конкретния продукт или услуга.

Or. en

Изменение 545
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката дали съответствието с 
изискванията за достъпност, посочени в 
член 21, налага прекомерна тежест се 
извършва от съответните компетентни 

3. Оценката дали съответствието с 
изискванията за достъпност, посочени в 
член 21, налага прекомерна тежест се 
извършва от съответните компетентни 



PE599.726v03-00 54/181 AM\1121397BG.docx

BG

органи. органи. Липсата на приоритет, време 
или знания не следва да се счита за 
легитимно основание да се твърди, че 
тежестта е непропорционална.

Or. en

Изменение 546
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато един компетентен орган е 
използвал изключението, предвидено в 
параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт 
или услуга, той уведомява Комисията за 
това. В уведомлението се включва 
оценката, посочена в параграф 2.

4. Когато един компетентен орган е 
използвал изключението, предвидено в 
параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт 
или услуга, той уведомява Комисията за 
това. В уведомлението се включва 
оценката, посочена в параграф 2, и то 
се предоставя на разположение на 
обществеността в достъпен формат.

Or. en

Изменение 547
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Серхио Гутиерес Прието, Марк 
Тарабела

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато един компетентен орган е 
използвал изключението, предвидено в 
параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт 
или услуга, той уведомява Комисията за 
това. В уведомлението се включва 
оценката, посочена в параграф 2.

4. Когато един компетентен орган е 
използвал изключението, предвидено в 
параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт 
или услуга, той уведомява Комисията за 
това. В уведомлението се включва 
оценката, посочена в параграф 2, и то 
се предоставя на разположение на 
обществеността в достъпен формат.
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Or. en

Изменение 548
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато един компетентен орган е 
използвал изключението, предвидено в 
параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт 
или услуга, той уведомява Комисията за 
това. В уведомлението се включва 
оценката, посочена в параграф 2.

4. Когато един компетентен орган е 
използвал изключението, предвидено в 
параграфи 1, 2 и 3, за конкретен продукт 
или услуга, той уведомява Комисията за 
това. В уведомлението се включва 
оценката, посочена в параграф 2, и то 
се предоставя на разположение на 
обществеността в достъпен формат.

Or. en

Изменение 549
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако Комисията има основания 
да се съмнява в решението на 
съответния компетентен орган, тя 
може да поиска от работната група, 
посочена в член 19а, да провери 
оценката, посочена в параграф 2 от 
настоящия член, и да изготви 
становище.

Or. en

Изменение 550
Отмар Карас
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Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Средствата, посочени в 
параграф 1, включват:

заличава се

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;

б) разпоредби, по силата на които 
публичните органи или частните 
сдружения, организации или други 
правни субекти, които имат законен 
интерес, с цел да се обезпечи 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива могат да 
сезират съгласно националното право 
съдилищата или компетентните 
административни органи от името 
на потребителите, за да се гарантира 
прилагането на националните 
разпоредби, транспониращи 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Тези правни разпоредби следва да бъдат заличени, тъй като в противен случай биха 
дали възможност за въвеждане на actio popularis (собствен правен интерес).

Изменение 551
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 25 — параграф 2 — буква а
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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
пряко засегнат потребител може да 
сезира съгласно националното право 
съдилищата или компетентните 
административни органи с цел да се 
обезпечи прилагането на националните 
разпоредби, транспониращи настоящата 
директива;

Or. en

Изменение 552
Сабине Ферхайен, Дитер-Лебрехт Кох, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби, по силата на които 
публичните органи или частните 
сдружения, организации или други 
правни субекти, които имат законен 
интерес, с цел да се обезпечи 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива могат да 
сезират съгласно националното право 
съдилищата или компетентните 
административни органи от името на 
потребителите, за да се гарантира 
прилагането на националните 
разпоредби, транспониращи настоящата 
директива.

б) разпоредби, по силата на които 
публичните органи или частните 
сдружения, организации или други 
правни субекти, които са пряко 
засегнати от несъответствието на 
продукт или услуга, могат да сезират 
съгласно националното право 
съдилищата или компетентните 
административни органи, за да се 
гарантира прилагането на националните 
разпоредби, транспониращи настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 553
Игор Шолтес

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



PE599.726v03-00 58/181 AM\1121397BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпоредби, по силата на които 
на разположение на потребителите 
се създава достъпен, всеобхватен и 
адекватно обезпечен с ресурси 
механизъм за подаване на жалби, 
който да бъде допълнение към 
система за изпълнение и мониторинг.

Or. en

Изменение 554
Костадинка Кунева, Курцио Малтезе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпоредби, по силата на които 
се създава всеобхватен и адекватно 
обезпечен с ресурси механизъм за 
подаване на жалби на разположение 
на потребителите, който да бъде 
допълнение към система за 
изпълнение и мониторинг.

Or. en

Изменение 555
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Биляна Борзан, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Никола Данти, Серхио 
Гутиерес Прието, Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпоредби, по силата на които 
се създава всеобхватен и адекватно 
обезпечен с ресурси механизъм за 
подаване на жалби на разположение 
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на потребителите, който да бъде 
допълнение към система за 
изпълнение и мониторинг.

Or. en

Изменение 556
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 557
Марко Дзуло

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпоредби, въз основа на които 
се създава механизъм за подаване на 
жалби от потребителите.

Or. it

Изменение 558
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, че преди сезирането на 
съдилища или на компетентни 
административни органи 
съответният стопански субект има 
възможност да уреди всяко 
предполагаемо несъответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива, включително чрез 
механизми за участие, 
сътрудничество или алтернативно 
разрешаване на спорове, с 
потребители, публични органи и/или 
частни сдружения, организации и 
други юридически лица, имащи 
легитимен интерес. Това е известно 
като „механизъм за участие“.

Ако несъответствието не бъде 
уредено по начин, удовлетворяващ и 
двете страни до 15 дни от датата, на 
която стопанският субект е 
уведомен за проблемите, повдигнати 
от потребители, публични органи 
и/или частни сдружения, организации 
и други юридически лица, имащи 
легитимен интерес, се счита, че 
механизмът за участие не е изпълнил 
предназначението се, освен ако 
страните не удължат този срок по 
взаимно съгласие.

В случаите, когато механизмът за 
участие не е изпълнил 
предназначението си, при 
разглеждането по същество на 
случаи, свързани с предполагаеми 
съществени несъответствия с 
разпоредбите на настоящата 
директива, националните съдилища 
са длъжни да съобразят дали 
страните са се възползвали от 
механизма за участие, или не.

Or. en
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Изменение 559
Вики Форд

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разпоредбите на настоящия 
член не се прилагат за договори, 
които попадат в приложното поле на 
директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС.

Or. en

Изменение 560
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В изпълнение на целта, 
посочена в параграф 2а, държавите 
членки насърчават стопанските 
субекти да прилагат и публикуват 
механизъм за подаване на жалби от 
потребители с цел разрешаването на 
спорове.

Or. en

Изменение 561
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Биляна Борзан, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат достатъчно ефективни, 
пропорционални и възпиращи, за да не 
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представляват алтернатива за 
стопанските субекти да не постигат 
съответствие на своите продукти 
или услуги с изискванията за 
достъпност, посочени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 562
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи, но да не служат като 
алтернатива на изпълнението от 
страна на стопанските субекти на 
задължението им да направят своите 
продукти или услуги достъпни.

Or. en

Изменение 563
Игор Шолтес

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки отделят 
необходимите ресурси за налагане на 
санкции и събиране на глоби. 
Получените средства се 
реинвестират в мерки, свързани с 
достъпността.

Or. en
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Изменение 564
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 565
Вики Форд

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Разпоредбите на настоящия 
член не се прилагат за договори, 
които попадат в приложното поле на 
директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС.

Or. en

Изменение 566
Иржи Мащалка

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:

а) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата
директива] за продуктите, посочени в 
член 1, параграф 1, буква а) –
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компютърен хардуер и компютърни 
операционни системи с общо 
предназначение;

б) ... [пет години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за продуктите, посочени в 
член 1, параграф 1, буква б) –
терминали на самообслужване;

в) ... [четири години след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива, за продуктите, посочени в 
член 1, параграф 1, буква в) –
потребителско крайно оборудване с 
авангардни възможности за 
компютърна обработка, използвано 
във връзка с услуги за телефония;

г) ... [четири години след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива, за продуктите, посочени в 
член 1, параграф 1, буква г) –
потребителско крайно оборудване с 
авангардни възможности за 
компютърна обработка, използвано 
във връзка с аудио-визуални медийни 
услуги;

д) ... [четири години след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива, за продуктите, посочени в 
член 1, параграф 1, буква д) –
домакински уреди, функциониращи 
посредством потребителски 
интерфейс;

е) ... [четири години след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква а) – услуги за 
телефония;

ж) ... [шест години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква б) – аудио-
визуални медийни услуги;

з) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква в) – услуги за 
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въздушен, автобусен, железопътен и 
воден транспорт на пътници 
(уебсайтове и мобилни приложения);

и) ... [пет години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква в) – услуги за 
въздушен, автобусен, железопътен и 
воден транспорт на пътници 
(терминали на самообслужване и 
автомати за продажба на билети);

й) ... [10 години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква в) – услуги за 
въздушен, автобусен, железопътен и 
воден транспорт на пътници 
(транспортни средства и 
инфраструктура);

к) ... [пет години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква г) – банкови 
услуги и терминали за извършване на
плащания (терминали на 
самообслужване и терминали за 
извършване на плащания);

л) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква г) – банкови 
услуги и терминали за извършване на 
плащания (банкови услуги);

м) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква д) –
електронни книги;

н) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква е) —
електронна търговия, уебсайтове на 
доставчици на продукти и услуги, 
уебсайтове на социални медии и нови 
уебсайтове, както и онлайн 



PE599.726v03-00 66/181 AM\1121397BG.docx

BG

платформи;

о) ... три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква ж) – услуги 
за настаняване (уебсайтове);

п) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, за услугите, посочени в 
член 1, параграф 2, буква ж) – услуги 
за настаняване (архитектурна среда).

Or. en

Изменение 567
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

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].

Or. en

Изменение 568
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието

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:

Or. en
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Изменение 569
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Люси Андерсън, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ... [три години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива] за продуктите и услугите, 
посочени в член 1;

Or. en

Обосновка

Периодът за започване на прилагането на директивата следва да се съкрати, за да се 
гарантират ползите за лицата с функционални ограничения и лицата с увреждания 
от достъпността в разумни срокове.

Изменение 570
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ... [десет години след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива] за разпоредбите, свързани 
с архитектурната среда, посочени в 
член 3, параграф 10.

Or. en

Обосновка

Предлага се разумен допълнителен срок за изпълнение на изискванията на 
настоящата директива, свързани с архитектурната среда.
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Изменение 571
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Лиса Яконсари, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, които 
използват възможността, предвидена 
в член 3, параграф 10, съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които приемат с 
оглед на тази цел, и се отчитат пред 
Комисията за напредъка при тяхното 
изпълнение.

5. Държавите членки се отчитат 
пред Комисията за напредъка при 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 572
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 27a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а

Преходен период

Без да се засяга член 27, параграф 2, 
държавите членки могат да 
предвидят преходен период от шест 
години след датата на прилагане на 
настоящата директива, през който 
доставчиците на услуги могат да 
продължат да предоставят своите 
услуги, като използват продукти, 
които са били законосъобразно 
използвани за предоставянето на 
подобни услуги преди тази дата.

Or. en
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Изменение 573
Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-Истурис Уайт

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 ... [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.

Or. en

Изменение 574
Мария Грапини

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.

Or. ro

Изменение 575
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Лиса Яконсари, Никола Данти, Серхио Гутиерес Прието, Марк 
Тарабела

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В доклада, inter alia, в контекста 
на социалните, икономическите и 
технологичните промени се разглежда
еволюцията в достъпността на 
продуктите и услугите и
въздействието върху стопанските 
субекти и хората с увреждания, като се 
набелязват, където е възможно, 
области за намаляване на тежестта с 
оглед оценка на необходимостта от 
преразглеждане на настоящата 
директива.

1. В доклада се извършва оценка 
въз основа на получените 
уведомления, на това дали 
настоящата директива е постигнала 
целите си, особено по отношение на 
подобряване на свободното обращение 
на достъпни продукти и услуги. 
Докладът, inter alia, разглежда в 
контекста на социалните, 
икономическите и технологичните 
промени и нивото на съответствие с 
настоящата директива, еволюцията в 
достъпността на продуктите и услугите 
и необходимостта от включване на
нови продукти и услуги в приложното 
поле на настоящата директива или 
за изключването им от него. 
Комисията оценява също така 
прилагането на членове 12 и 22 и 
тяхното въздействие върху 
стопанските субекти и хората с 
увреждания, като набелязва, където е 
възможно, области за намаляване на 
тежестта с оглед оценка на 
необходимостта от преразглеждане на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 576
Мортен Льокегор

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 

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

Or. en

Изменение 577
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс

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 
отчита гледната точка на 
заинтересованите икономически 
субекти и на съответните 
неправителствени организации, 
включително организациите на хората с 
увреждания.

Or. en

Изменение 578
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение – раздел I – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компютърен хардуер и компютърни 
операционни системи с общо 
предназначение

Компютърен хардуер и компютърни 
операционни системи с общо 
предназначение и устройства за 
четене на електронни книги

Or. en

Изменение 579
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І– раздел I – точка 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Операционни системи

1. Предоставянето на услуги с цел 
максимално увеличаване на 
предвиденото им използване от лица с 
функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания, 
се постига, като се изпълнят 
изискванията относно 
потребителския интерфейс и 
проектното решение, посочени в 
точка 3. Предоставянето на услуги 
включва:
а) информация за функционирането 
на услугата и за нейните 
характеристики и възможности по 
отношение на достъпността, която 
може да се предостави в цифров 
формат
б) електронната информация, 
включително уебсайтовете, 
необходими за предоставянето на 
услугата.

Or. en

Изменение 580
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І– раздел I – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство на компютърен хардуер с 
общо предназначение:

Or. en

Изменение 581
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Приложение I – раздел I – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена 
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения), която:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена 
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

i) е разбираема;

ii) трябва да бъде разбираема; ii) е лесна за възприемане;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iii) има адекватен размер и вид на 
шрифта с достатъчен контраст 
между шрифта и фона с цел 
постигане на максимална четливост 
при предвидими условия на употреба;

iv) трябва да има подходящ размер 
на шрифта при предвидими условия 
на използване;

iv) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като ги прави достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
надеждни;

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне), 
която:

i) отговаря на изискванията, 
посочени в буква а);

ii) по несложен и точен начин 
информира ползвателите, че 
продуктът включва характеристики 
по отношение на достъпността и е 
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съвместим с помощни технологии;

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, които трябва да отговарят 
на следните изисквания:

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, независимо дали се 
предоставят отделно или са 
включени в продукта, които трябва да 
отговарят на следните изисквания:

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и

i) те се предоставят в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни;

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание; 

ii) в инструкциите се изброява и 
разяснява как се използват 
характеристиките по отношение на 
достъпността на продукта и 
неговата съвместимост с различни 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище

iii) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене текст 

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

е) продуктът осигурява 
съвместимост с различни помощни 
средства и технологии, налични на 
равнището на Съюза и на 
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международно равнище, включително 
слухови технологии, като например 
слухови апарати, теленамотки, 
кохлеарни импланти, спомагателни 
слухови устройства.

Or. en

Изменение 582
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителски интерфейс и
проектно решение по отношение на 
функционалността:

2. Изисквания за функционалност 
на потребителския интерфейс и
дизайна на продукта:

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат проектирани, 
където е приложимо, както следва:

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите се проектират, където е 
приложимо, както следва:

а) комуникацията и ориентацията 
да бъдат обезпечени чрез повече от един 
сетивен канал;

а) комуникацията и ориентацията 
да бъдат обезпечени чрез повече от един 
сетивен канал, включително:

i) когато продуктът предоставя 
визуални режими на комуникация и 
работа, да осигурява поне един режим 
на информация и работа, който не 
изисква зрение, 

ii) когато продуктът предоставя 
аудиорежими на информация и 
работа, да осигурява поне един режим 
на информация и работа, който не 
изисква слух;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

Когато продуктът изисква гласова 
команда от страна на ползвателите, 
да осигурява поне един режим на 
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работа, който не изисква 
ползвателите да произвеждат устни 
звуци като говор, подсвирване или 
щракане с уста;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

в) когато продуктът предоставя 
визуални режими на комуникация и 
работа – да осигурява 
характеристики, които позволяват 
на ползвателите да използват по-
добре своето ограничено зрение, 
включително като предоставя 
гъвкаво увеличение без загуба на 
съдържание или функционалност, 
гъвкав контраст и яркост, и при 
възможност следва да включва 
гъвкави начини за отделяне на 
визуалните елементи в предния план 
от тези на фона и за тяхното 
контролиране, както и гъвкав 
контрол на необходимото зрително 
поле;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

г) да е предвиден визуален режим 
на работа, който не изисква 
възприемане на цвета от страна на 
ползвателите;

д) да са предвидени гъвкави начини 
за отделяне на предния план от фона и 
за неговото контролиране,
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

д) да са предвидени контрол на 
силата на звука от страна на 
ползвателите и разширени звукови 
характеристики за подобряване на 
яснотата на звука, включително
гъвкави начини за отделяне на основния 
от фоновия звук и за неговото 
контролиране, при което гласовете и 
фонът да са налични като отделни 
аудиопотоци;

е) да са предвидени възможности за 
управление на силата на звука от 
потребителя;

е) да са предвидени възможности за
последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика – включително 
когато продуктът се нуждае от 
ръчни действия, да осигурява 
характеристики, които позволяват 
на ползвателите да го използват чрез 
алтернативни режими на работа, за 
които не се изисква управление чрез 
фина моторика, като например 
способност за боравене или сила на 
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ръката, нито задействането на 
повече от един бутон за управление в 
един и същи момент;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

ж) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила 
– включително когато продуктът е 
самостоятелен или инсталиран, 
информационните и функционалните 
елементи да са разположени в 
стандартно достъпен обсег или да е 
възможно ползвателят да го постави 
на удобно разстояние;

з) да са предвидени режими на
работа при ограничени обхват и сила;

з) когато продуктът предоставя 
визуални режими на информация, да 
осигурява поне един режим на 
информация, който свежда до 
минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

и) да са предвидени
характеристики, които правят 
комуникацията за тях и боравенето 
от страна на ползвателите по-
прости и по-лесни;

иа) когато продуктът предлага 
характеристики, предвидени за 
достъпност, да се запазва 
неприкосновеността на 
ползвателите при използването на 
тези характеристики.

Or. en

Изменение 583
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І– раздел I – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Помощни услуги

Когато са налични, услугите за 
подпомагане (бюра за помощ, 
телефонни центрове, техническа 
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помощ, услуги за предаване и услуги за 
обучение) предоставят информация 
относно достъпността на продукта 
и неговата съвместимост с помощни 
технологии в достъпни режими на 
комуникация за ползвателите с 
функционални ограничения, 
включително за хората с увреждания.

Or. en

Обосновка

Достъпността на помощните услуги, където е приложимо, също следва да бъде 
гарантирана с оглед на това на потребителите да бъде предоставяна цялата 
необходима информация.

Изменение 584
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І– раздел I – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Изисквания относно 
функционалните показатели

а) Използване без зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква зрение.

б) Използване с ограничено зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
дава възможност на ползвателите да 
използват по-добре своето ограничено 
зрение.

в) Използване без възприемане на 
цвета

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета от 
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ползвателя.

г) Използване без слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква слух.

д) Използване с ограничен слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа с 
подобрени аудиохарактеристики.

е) Използване без гласови 
способности

Когато ИКТ изискват гласова намеса 
от ползвателите, те осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
изисква от тях да осъществят 
гласова намеса.

ж) Използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила

Когато ИКТ изискват ръчни 
действия, те предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват ИКТ чрез 
алтернативни действия, за които не 
се изисква способност за боравене или 
сила на ръката.

з) Използване с ограничен обхват

Когато продуктите на ИКТ са 
свободно стоящи или монтирани, 
функционалните елементи трябва да 
могат да бъдат достигнати от всеки 
един ползвател.

и) Свеждане до минимум на риска 
от предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
свежда до минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци.
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й) Използване с ограничени 
когнитивни способности

ИКТ осигуряват поне един режим на 
работа, включващ характеристики, 
които го правят по-опростен и по-
лесен за ползване.

к) Неприкосновеност на личния 
живот

Когато ИКТ включват 
характеристики, които са предвидени 
за достъпност, те осигуряват поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот при използването на тези 
ИКТ характеристики, които са 
предвидени за достъпност.

Or. en

Изменение 585
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение – раздел II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Терминали на самообслужване: 
терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети и автомати за 
регистрация на пътници

Терминали на самообслужване: 
терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети и автомати за 
регистрация на пътници и терминали 
за извършване на плащания

Or. en

Изменение 586
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение – раздел II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Терминали на самообслужване: Терминали на самообслужване: 
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терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети и автомати за 
регистрация на пътници

терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети, автомати за
продажба на талони за паркиране, 
автомати за регистрация на пътници и 
терминали за извършване на 
плащания, 

Or. en

Изменение 587
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за директива
Приложение – раздел II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Терминали на самообслужване: 
терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети и автомати за 
регистрация на пътници

Терминалите на самообслужване:
терминали за извършване на 
плащания, терминални устройства 
АТМ, автомати за продажба на билети и 
автомати за регистрация на пътници

Or. en

Изменение 588
Марко Дзуло

Предложение за директива
Приложение I – раздел II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Терминали на самообслужване: 
терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети и автомати за 
регистрация на пътници

Терминали на самообслужване: 
терминални устройства АТМ, автомати 
за продажба на билети, автомати за 
регистрация на пътници и терминали 
за плащане

Or. it

Изменение 589
Олга Сехналова



PE599.726v03-00 82/181 AM\1121397BG.docx

BG

Предложение за директива
Приложение I – раздел II – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения,
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, от 
хора с увреждания и хора с възрастово 
обусловени нарушения, проектното 
решение и производството на 
продуктите се осъществяват, като се
спазват следните изисквания за 
достъпност:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена 
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения), която:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена 
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена
чрез повече от един сетивен канал;

i) се предоставя чрез повече от 
един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема; ii) е разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iii) е лесна за възприемане;
предвидими условия на използване;

iv) трябва да има подходящ размер 
на шрифта при предвидими условия 
на използване;

iv) съдържа изброяване и се 
разяснява как да бъдат задействани и 
използвани характеристиките на 
продукта и неговата съвместимост с 
помощни технологии за максимално 
подобряване на нейната четливост 
при

v) има подходящ размер и вид на 
шрифта с достатъчен контраст 
между символите и техния фон с цел

б) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

б) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

в) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 

в) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
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на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

г) свързването на продукта с 
помощни средства.

г) продуктът да осигурява 
съвместимост с помощни средства и 
технологии, включително слухови 
технологии, като например слухови 
апарати, теленамотки, кохлеарни 
импланти и спомагателни слухови 
устройства. Продуктът да позволява 
също използването на индивидуални 
слушалки.

Or. en

Изменение 590
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел II – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителски интерфейс и
проектно решение по отношение на 
функционалността:

2. Изисквания за функционалност 
на потребителския интерфейс и
дизайна на продукта:

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви б) и в), 
същите трябва да бъдат проектирани, 
където е приложимо, както следва:

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви б) и в), 
същите трябва да бъдат проектирани, 
където е приложимо, в съответствие с 
раздел І, точка 2, както и:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

а) да не е необходимо дадена 
характеристика по отношение на 
достъпността да бъде включвана, 
така че ползвател, нуждаещ се от 
характеристиката, да трябва да я 
включва;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

б) когато е необходима реакция в 
определен срок, ползвателят да се 
предупреждава визуално, при 
докосване или звуково и да му се 
предоставя възможност за 
удължаване на допустимото време;

в) да са предвидени възможности в) продуктът трябва да бъде 
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за променяне на размера и контраста; функционално пригоден, включително 
неговите функциониращи елементи, 
като копчета и бутони за управление, 
да имат подходящ контраст 
помежду си и със своя фон и да бъдат 
различими при докосване;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

г) когато се предлагат ключове, 
билети или карти, посоката на 
поставяне, ако е от значение за 
използването им, да бъде различима 
при докосване;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

д) когато продуктът използва 
биологични особености на 
ползвателя, не бива конкретна 
биологична особеност да служи като 
единствен начин за идентификация 
на ползвателя или за 

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

Or. en

Изменение 591
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел II – точка 2а (нова

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания за функционално 
изпълнение:
а) използване без зрение: когато 
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ИКТ предоставят визуални режими 
на работа, да осигуряват също и поне 
един режим на работа, който не 
изисква зрение;
б) използване с ограничено зрение: 
когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, да осигуряват 
също и поне един режим на работа, 
който дава възможност на 
ползвателите с ограничено зрение да 
използват по-добре това свое зрение;
в) използване без възприемане на 
цвета и контраста: когато ИКТ 
предоставят визуални режими на 
работа, да осигуряват също и поне 
един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета и 
контраста от страна на 
ползвателите;
г) използване без слух: когато 
ИКТ предоставят аудиорежими на 
работа, да осигуряват също и поне 
един режим на работа, който не 
изисква слух;
д) използване с ограничен слух: 
когато ИКТ предоставят 
аудиорежими на работа, да 
осигуряват също и поне един режим 
на работа, включващ разширени 
звукови характеристики, яснота и 
сила на звука;
е) използване без гласови 
способности: когато ИКТ изискват 
гласова команда от страна на 
ползвателите, да осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
изисква от ползвателите да 
произвеждат гласова команда; 
ж) използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила: когато ИКТ изискват боравене с 
ръце, да предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват тези 
технологии чрез алтернативни
действия, за които не се изисква 
способност за боравене с ръце или 
определена сила на ръцете, или 
задействането на повече от един 
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бутон за управление в един и същи 
момент;
з) използване с ограничен обхват: 
когато продуктите на ИКТ са 
самостоятелни или инсталирани, 
техните функционални елементи 
трябва да бъдат на удобно 
разстояние на всеки един ползвател;
и) свеждане до минимум на 
елементите, предизвикващи 
фотосензитивни епилептични 
припадъци: когато ИКТ предоставят 
визуални режими на работа, да 
осигуряват също и поне един режим 
на работа, който свежда до минимум 
възможността за предизвикване на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци; 
й) използване с ограничени 
когнитивни способности: ИКТ да 
осигуряват поне един режим на 
работа, който прави продукта по-
прост и по-лесен за ползване; 
к) неприкосновеност на личния 
живот: когато ИКТ включват 
характеристики, гарантиращи 
достъпността, те осигуряват и поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот на ползвателите при 
използването на тези 
характеристики, гарантиращи 
достъпността.

Or. en

Изменение 592
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част А – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
функционални ограничения, 

1. С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
функционални ограничения, 
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включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се осигурява, 
като:

включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се осигурява, 
като:

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б от „Свързано потребителско 
крайно оборудване с авангардни 
възможности за компютърна 
обработка“;

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б от „Свързано потребителско 
крайно оборудване с авангардни 
възможности за компютърна 
обработка“;

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността 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 документ, който не е в 
интернет, като те са достъпни за 
сетивата, функционално пригодни, 
разбираеми и стабилни в 
съответствие с буква в)

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) изброява и разяснява как да се 
използват характеристиките за 
достъпност на услугата в съчетание 
със съответното терминално 
оборудване, както и нейната 
съвместимост с помощни 
технологии,

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);

iii) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене текст.

в) 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 

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията, 
необходими за предоставянето на 
услугата, по последователен и 
адекватен начин с оглед на 
възприемане, ползване и разбиране от 
потребителите, включително 
приспособимост на представянето на 
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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;

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;

г) се предоставя достъпна
информацията с цел способстване на 
допълняемостта с помощните услуги;

г) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, по 
последователен и адекватен начин с 
оглед на нейното 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 
надежден начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

Or. en

Изменение 593
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част А – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 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 

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
по последователен и адекватен начин с 
оглед на възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, 
включително приспособимост на 
представянето на съдържанието и на 
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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;

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;

Or. en

Изменение 594
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част А – точка 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, по 
последователен и адекватен начин с 
оглед на нейното 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;

Or. en

Изменение 595
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част А – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги в достъпни режими на 
комуникация за ползватели с 
функционални ограничения и за хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 596
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения,
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, от 
хора с увреждания и хора с възрастово 
обусловени нарушения, проектното 
решение и производството на 
продуктите се осъществяват, като се
спазват следните изисквания за 
достъпност:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена в
самия продукт (етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;
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ii) трябва да бъде разбираема; ii) е разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iii) е лесна за възприемане;

iv) трябва да има адекватен размер 
на шрифта при предвидими условия на 
употреба;

iv) има адекватен размер и вид на 
шрифта с достатъчен контраст 
между шрифта и фона с цел 
постигане на максимална четливост
при предвидими условия на употреба;

ivа) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като ги прави достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
надеждни; 

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне), 
която:

i) отговаря на изискванията, 
посочени в буква а);

ii) по несложен и точен начин 
информира ползвателите, че 
продуктът включва характеристики 
по отношение на достъпността и е 
съвместим с помощни технологии;

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, които трябва да отговарят 
на следните изисквания:

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, независимо дали се 
предоставят отделно или са 
включени в продукта, които трябва да 
отговарят на следните изисквания:

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и 

i) предоставят се в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като те са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни;

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) в инструкциите се изброява и 
разяснява как се използват 
характеристиките по отношение на 
достъпността на продукта и 
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неговата съвместимост с различни 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

iiа) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

е) продуктът осигурява 
съвместимост с различни помощни 
средства и технологии, налични на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище, включително 
слухови технологии, като например 
слухови апарати, теленамотки, 
кохлеарни импланти, спомагателни 
слухови устройства.

Or. en

Изменение 597
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част Б – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителски интерфейс и
проектно решение по отношение на 
функционалността:

2. Изисквания за функционалност 
на потребителския интерфейс и
дизайна на продукта:
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С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат проектирани,
където е приложимо, както следва:

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат проектирани,
както е посочено в раздел I. В точка 2 
се посочва също и следното:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

а) продуктът е в състояние да 
кодира и декодира двупосочна гласова 
комуникация с високо качество на 
звука;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

б) продуктът, който поддържа 
двустранна гласова комуникация, 
трябва също така да позволява на 
ползвателя да се свързва с друг 
ползвател с помощта на 
приложението „текст в реално 
време“ (RTT), така че RTT да може да 
бъде използвано самостоятелно или в 
комбинация с глас при едно и също 
повикване;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

в) ако продуктът е оперативно 
съвместим за двупосочна гласова 
комуникация в дадена мрежа, той е 
оперативно съвместим в 
приложението „текст в реално 
време“ (RTT) в рамките на едно и 
също гласово повикване, като се 
използва формат за текст в реално 
време, пригоден за тази мрежа;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

г) когато продуктът, който 
осигурява двупосочна гласова 
комуникация, включва 
функционалност за видео в реално 
време, продуктът поддържа видео 
резолюция, която позволява на 
потребителите да извършват 
комуникация, като използват 
жестомимичен език и четене по 
устните;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

д) когато продуктът 
функционира с помощта на аудио 
трансдюсер, продуктът осигурява 
възможност за ефективно безжично 
свързване със слухови технологии, 
като например слухови апарати, 
теленамотки, кохлеарни импланти, 
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спомагателни слухови устройства, и 
намалява тези смущения на 
слуховите технологии до възможно 
най-ниското ниво.

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

Or. en

Изменение 598
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част Б – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Помощни услуги 

При наличие на техническа 
възможност, услугите за подпомагане 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на продукта и 
неговата съвместимост с помощни 
технологии, в достъпни режими на 
комуникация за ползвателите с 
функционални ограничения и за 
хората с увреждания.

Or. en
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Изменение 599
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел III – част Ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба. Изисквания относно 
функционалните показатели

а) Използване без зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква зрение.

б) Използване с ограничено зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
дава възможност на ползвателите да 
използват по-добре своето ограничено 
зрение.

в) Използване без възприемане на 
цвета

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета от 
ползвателя.

г) Използване без слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква слух.

д) Използване с ограничен слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа с 
подобрени аудиохарактеристики.

е) Използване без гласови 
способности

Когато ИКТ изискват гласова намеса 
от ползвателите, те осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
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изисква от тях да осъществят 
гласова намеса.

ж) Използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила

Когато ИКТ изискват ръчни 
действия, те предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват ИКТ чрез 
алтернативни действия, за които не 
се изисква способност за боравене или 
сила на ръката.

з) Използване с ограничен обхват

Когато продуктите на ИКТ са 
свободно стоящи или монтирани, 
функционалните елементи трябва да 
могат да бъдат достигнати от всеки 
един ползвател.

и) Свеждане до минимум на риска 
от предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
свежда до минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци.

й) Използване с ограничени 
когнитивни способности

ИКТ осигуряват поне един режим на 
работа, включващ характеристики, 
които го правят по-опростен и по-
лесен за ползване.

к) Неприкосновеност на личния 
живот

Когато ИКТ включват 
характеристики, които са предвидени 
за достъпност, те осигуряват поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот при използването на тези 
ИКТ характеристики, които са 
предвидени за достъпност.
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Or. en

Изменение 600
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услуги на аудиовизуалните медии и
свързано с тях потребителско 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка

Потребителско крайно оборудване,
свързано с аудио-визуална медийна 
услуга и архитектурата на 
уебсайтове и мобилни приложения

Or. en

Изменение 601
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част А

Текст, предложен от Комисията Изменение

А. Услуги: заличава се

1. С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се 
осигурява, като: 

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, 
определени в буква Б от „Свързано 
потребителско оборудване с 
авангардни възможности за 
компютърна обработка“

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и 
възможности по отношение на 
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достъпността, 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;

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в); 

в) 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;

г) се предоставя достъпна 
информацията с цел способстване на 
допълняемостта с помощните 
услуги; 

д) се включват функции, 
практики, политики и процедури и 
промени в действието на целевата 
услуга с оглед удовлетворяване на 
потребностите на хората с 
функционални ограничения.

Or. en
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Изменение 602
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – 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 услуги се осигурява, 
като:

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б от „Свързано потребителско 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка“;

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б от „Свързано потребителско 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка“;

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, която:

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) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в рамките на 
електронния указател на програмите 
(ЕПУ), като ги прави достъпни за 
сетивата, функционално пригодни, 
разбираеми и надеждни в 
съответствие с буква в);

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) съдържа изброяване и се 
разяснява как да бъдат използвани 
характеристиките по отношение на 
достъпността на услугата в 
съчетание със съответното 
терминално оборудване, както и 
нейната съвместимост с помощни 
технологии;

iii) електронната информация,
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 

iii) предоставя достъпна
информация с цел улесняване на 
взаимното допълване с други услуги за 
достъп, предоставяни от трето лице.
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осигуряват в съответствие с буква в);

в) 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;

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията, 
необходими за предоставянето на 
услугата, 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 стабилен начин, 
който улеснява оперативната 
съвместимост с различни потребителски 
агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

ва) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, 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 
стабилен начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

г) се предоставя достъпна
информацията с цел способстване на 
допълняемостта с помощните услуги;

г) се предоставя достъпна
информация с цел способстване на 
допълняемостта с помощните услуги.

д) се включват функции, 
практики, политики и процедури и 
промени в действието на целевата 
услуга с оглед удовлетворяване на 
потребностите на хората с 
функционални ограничения.
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Or. en

Изменение 603
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 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;

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
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;

Or. en

Изменение 604
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – точка 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, по 
последователен и адекватен начин с 
оглед на нейното възприемане, 
ползване и разбиране от 
потребителите, включително 
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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;

Or. en

Изменение 605
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – точка 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) се включат функции, 
практики, политики и процедури и 
промени в действието на целевата 
услуга с оглед удовлетворяване на 
потребностите на хората с 
функционални ограничения и на 
хората с увреждания. За да изпълни 
това изискване, доставчикът на 
услуги осигурява най-малко следните 
услуги за достъп:

i) субтитри за глухи лица и за 
лица с увреден слух (SDH); 

ii) аудиоописание; 

iii) аудиосубтитри; 

iv) жестомимичен превод;

Or. en

Изменение 606
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – точка 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) когато аудио-визуалното 
съдържание включва услуги за достъп, 
те са ясно посочени в информацията 
за съдържанието на информация, 
както и в ЕПУ;

Or. en

Изменение 607
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – точка 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) в консултация с организациите 
на потребителите, включително с 
организациите, представляващи 
лицата с увреждания, доставчиците 
на аудио-визуални медийни услуги 
гарантират качеството на услугите 
за достъп:

i) доставчиците на услуги 
гарантират, че субтитрите за глухи 
хора и хора с увреден слух са добре 
синхронизирани с видеото, че са 
четими, точни и разбираеми, за да 
отразяват ефективно 
аудиоинформацията. Това включва 
определянето на спецификации за 
качество, обхващащи най-малко вида 
на шрифта, размера на шрифта, 
контраста и използването на 
цветове, както и, когато е възможно, 
необходимите изисквания за 
осигуряване на контрола на 
ползвателите върху субтитрите за 
глухи хора и хора с увреден слух.

ii) доставчиците на услуги 
гарантират, че аудиоописанието и 
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аудиосубтитрите са добре 
синхронизирани с видеото. Това 
включва определянето на 
спецификации за качество, свързани с 
поставянето на високоговорителите 
и яснотата на аудиоописанието и 
аудиосубтитрите, както и 
необходимите изисквания за 
гарантиране на контрола на 
ползвателите върху тях;

iii) доставчиците на услуги 
гарантират, че преводът на 
жестомимичен език е точен и 
разбираем с цел действително да 
отразява аудиоинформацията. Това 
включва определянето на 
професионални изисквания за 
преводачите (на жестомимичен език) 
и спецификации за качество за начина 
на предоставяне на превода на 
жестомимичен език. При наличие на 
техническа възможност се приемат 
изисквания за гарантиране на 
контрола на ползвателите върху 
предоставянето на превода на 
жестомимичен език.

Or. en

Изменение 608
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част А – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
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комуникация за ползватели с 
функционални ограничения и хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 609
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения,
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, от 
хора с увреждания и хора с възрастово 
обусловени нарушения, проектното 
решение и производството на 
продуктите се осъществяват, като се
спазват следните изисквания за 
достъпност:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена в
самия продукт (етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема; ii) е разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iii) е лесна за възприемане;

iv) трябва да има адекватен размер 
на шрифта при предвидими условия на 
употреба;

iv) има адекватен размер и вид на 
шрифта с достатъчен контраст 
между шрифта и фона с цел 
постигане на максимална четливост
при предвидими условия на употреба;

ivа) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като ги прави достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
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надеждни;

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне), 
която:

i) отговаря на изискванията, 
посочени в буква а);

ii) по обикновен и точен начин 
информира ползвателите, че 
продуктът включва характеристики 
по отношение на достъпността и е 
съвместим с помощни технологии;

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, които трябва да отговарят 
на следните изисквания:

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, независимо дали се 
предоставят отделно или са 
включени в продукта, които трябва да 
отговарят на следните изисквания:

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и

i) предоставят се в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като те са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни;

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) в инструкциите се изброява и 
разяснява как се използват 
характеристиките по отношение на 
достъпността на продукта и 
неговата съвместимост с различни 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

iiа) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
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управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

е) продуктът осигурява 
съвместимост с различни помощни 
средства и технологии, налични на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище, включително 
слухови технологии, като например 
слухови апарати, теленамотки, 
кохлеарни импланти, спомагателни 
слухови устройства.

Or. en

Изменение 610
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение I – раздел IV – част Б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Свързано крайно оборудване с 
авангардни функции за компютърна 
обработка, използвано от потребители:

Б. Свързано крайно оборудване с 
авангардни функции за компютърна 
обработка, използвано от потребители:

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално
разумно очакваната употреба на 
продуктите от хора с увреждания и хора 
с възрастово обусловени нарушения, 
проектното решение и производството 
на продуктите се осъществява, като се
изпълняват изискванията относно 
функционалните показатели, 
предвидени в буква Ба, като те 
включват:

а) информацията относно а) информацията относно 
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употребата на продукта, предоставена в
самия продукт (етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

употребата на продукта, предоставена
върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения):

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата; 

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, които трябва да 
отговарят на следните изисквания: 

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне;

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни);

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални ограничения 
в съответствие с точка 2;

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с увреждания;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

е) свързването на продукта с 
помощни средства.
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2. Потребителски интерфейс и 
проектно решение по отношение на 
функционалността

С цел осигуряване на достъпността 
на проектните решения на 
продуктите и на техните 
потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат 
проектирани, където е приложимо, 
както следва:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

i) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

Or. en
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Изменение 611
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част Б – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителски интерфейс и
проектно решение по отношение на 
функционалността

2. Изисквания за функционалност 
на потребителския интерфейс и
дизайна на продукта

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат проектирани, 
където е приложимо, както следва:

С цел осигуряване на достъпността на 
проектните решения на продуктите и на 
техните потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат проектирани, 
където е приложимо, в съответствие с 
раздел I, точка 2, както и:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

а) когато продуктът показва 
аудио-визуално съдържание, той има 
режим на работа, който да показва 
наличните субтитри за глухи и хора с 
увреден слух във видео канала по 
подразбиране;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

б) когато продуктът показва 
аудио-визуално съдържание, той 
предоставя механизъм за подбор и 
възпроизводство на наличното 
аудиоописание в аудио канала по 
подразбиране;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

в) когато продуктът показва 
аудио-визуално съдържание, той 
предоставя механизъм за подбор и 
възпроизводство на наличните 
аудиосубтитри в аудио канала по 
подразбиране;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

г) когато продуктът показва 
аудио-визуално съдържание, той 
предоставя механизъм за подбор и 
възпроизводство на наличните 
аудиосубтитри в аудиоканала по 
подразбиране;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 

д) продуктът поддържа 
предоставянето на наличните услуги 
за достъп поотделно и в комбинация 
една с друга;
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фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

е) продуктът позволява 
персонализирането на услугите за 
достъп във възможно най-голяма 
степен, включително чрез достъп до 
услугите за достъп с други средства, 
като например синхронизация с друго 
устройство;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

ж) на ползвателя се предоставят 
бутони за управление за активиране 
на услугите за достъп със същото 
равнище на видимост като 
първичните бутони за управление на 
медийното устройство;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

з) продуктът осигурява начин за 
ефективно безжично свързване със 
слухови технологии, като например 
слухови апарати, теленамотки, 
кохлеарни импланти и спомагателни 
слухови устройства.

i) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци

Or. en

Изменение 612
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част Б – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Помощни услуги

Когато са налични, услугите за 
подпомагане (бюра за помощ, 
телефонни центрове, техническа 
помощ, услуги за предаване и услуги за 
обучение) предоставят информация 
относно достъпността на продукта 
и неговата съвместимост с помощни 
технологии в достъпни режими на 
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комуникация за ползвателите с 
функционални ограничения, 
включително за хората с увреждания.

Or. en

Изменение 613
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част Ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба. Изисквания относно 
функционалните показатели

а) Използване без зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква зрение.

б) Използване с ограничено зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
дава възможност на ползвателите да 
използват по-добре своето ограничено 
зрение.

в) Използване без възприемане на 
цвета

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета от 
ползвателя.

г) Използване без слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква слух.

д) Използване с ограничен слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
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поне един режим на работа с 
подобрени аудиохарактеристики.

е) Използване без гласови 
способности

Когато ИКТ изискват гласова намеса 
от ползвателите, те осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
изисква от тях да осъществят 
гласова намеса.

ж) Използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила

Когато ИКТ изискват ръчни 
действия, те предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват ИКТ чрез 
алтернативни действия, за които не 
се изисква способност за боравене или 
сила на ръката.

з) Използване с ограничен обхват

Когато продуктите на ИКТ са 
свободно стоящи или монтирани, 
функционалните елементи трябва да 
могат да бъдат достигнати от всеки 
един ползвател.

и) Свеждане до минимум на риска 
от предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
свежда до минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци.

й) Използване с ограничени 
когнитивни способности

ИКТ осигуряват поне един режим на 
работа, включващ характеристики, 
които го правят по-опростен и по-
лесен за ползване.

к) Неприкосновеност на личния 
живот

Когато ИКТ включват 
характеристики, които са предвидени 
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за достъпност, те осигуряват поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот при използването на тези 
ИКТ характеристики, които са 
предвидени за достъпност.

Or. en

Изменение 614
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел IV – част Ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ва. Архитектура на уебсайтове и 
мобилни приложения

а) осигурява се достъпността на 
уебсайтовете и мобилните 
приложения по последователен и 
адекватен начин с оглед на 
възприемане, ползване и разбиране от 
потребителите, 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.

Or. en

Изменение 615
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

терминали на самообслужване, 
автомати за продажба на билети и 

терминали на самообслужване,
включително терминали за 
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автомати за регистрация на пътници, 
използвани за предоставянето на услуги 
за пътнически превоз“

извършване на плащания, автомати за 
продажба на билети и автомати за 
регистрация на пътници, използвани за 
предоставянето на услуги за пътнически 
превоз

Or. en

Изменение 616
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел V – част А – 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 услуги се осигурява, 
като:

а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, 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 документ, който не е в 
интернет, като те са достъпни за 
сетивата, функционално пригодни, 
разбираеми и надеждни в 
съответствие с буква б);

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) съдържа изброяване и се 
разяснява как да бъдат използвани 
характеристиките на услугата за 
достъпност, включително 
достъпността на превозните 
средства, заобикалящата 
инфраструктура и архитектурната 
среда, като се съдържа също така 
информация относно помощта, 
предоставяна в съответствие с 
Регламент № 1107/2006, Регламент № 
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1177/2010, Регламент № 1371/2007 и 
Регламент № 181/2011,

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква б).

iii) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване.
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат.

б) 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;

б) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията, 
необходими за предоставянето на 
услугата, 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 стабилен начин, 
който улеснява оперативната 
съвместимост с различни потребителски 
агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

ба) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, 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, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

в) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 

в) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 
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действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с функционални ограничения.

действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с функционални ограничения и 
на хората с увреждания:

i) интелигентни системи за 
издаване на билети (електронна 
резервация, резервиране на билети и 
т.н.),

ii) информация за пътниците в 
реално време (разписания; 
информация за смущения на трафика, 
връзки, продължаване на пътуването 
с други видове транспорт и др.);

iii) допълнителна информация за 
услуги (напр. персонал на гарите; 
асансьори, които не са в изправност, 
или услуги, които временно не са на 
разположение);

ва) архитектурната среда, 
необходима за предоставянето на 
услугата, е в съответствие с раздел Х 
от настоящото приложение.

Or. en

Изменение 617
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел V – част А – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 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 

б) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
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 
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технологии, налични на равнището на 
ЕС и на международно равнище;

агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

Or. en

Изменение 618
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел V – част А – точка 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) архитектурната среда, 
необходима за предоставянето на 
услугата, е в съответствие с раздел Х 
от настоящото приложение.

Or. en

Изменение 619
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел V – част А – точка 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за ползватели с 
функционални ограничения и хора с 
увреждания.

Or. en
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Изменение 620
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Уебсайтове, използвани за 
предоставяне на услуги за пътнически 
превоз:

заличава се

а) Осигурява се достъпността на 
уебсайтовете по последователен и 
подходящ начин с оглед на 
възприемането, ползването и 
разбирането от страна на 
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 
технологии, налични на равнището 
на ЕС и на международно равнище.

Or. en

Изменение 621
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Б – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 

а) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
по последователен и адекватен начин с 
оглед на възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, 
включително приспособимост на 
представянето на съдържанието и на 
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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;

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;

Or. en

Изменение 622
Дитер-Лебрехт Кох, Сабине Ферхайен

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Б – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) като минимум, съдържанието 
на уебсайтовете, отнесено към 
следните процеси, трябва да отговаря 
на изискванията на буква а):

i) достъп до разписания, 
специални намаления и комбинирани 
билети, както и до подробности за 
цени за резервации и билети;

ii) резервация или промяна на 
резервация, или резервация с 
включване на всички услуги във връзка 
с превоза на пътници;

iii) чекиране;

iv) достъп до индивидуално 
планиране на маршрути;

v) достъп до информация 
относно статуса на полета;

vi) достъп до личен акаунт на 
клиента;

vii) достъп до информация за 
контакт с превозвача;

viii) достъп до информация 
относно наличната транспортна 
помощ.
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Or. de

Обосновка

Тази промяна се прави въз основа на списъка „7 основни елемента“ на уебсайтовете, 
съставен от Департамента по транспорта на САЩ. (Nondiscrimination on the Basis of 
Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports 
(DOT–OST–2011–0177). 

Изменение 623
Дитер-Лебрехт Кох, Сабине Ферхайен

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Б – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) от изискванията на буква а) е 
изключено съдържание на трети 
страни, което не е финансирано или 
разработено от съответния 
доставчик, нито се намира под 
неговия контрол.

Or. de

Обосновка

В съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на 
уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор не 
е необходимо съдържанието на трети страни, което не е под контрола на оператора 
на уебсайта, да отговаря на изискванията за достъпност.

Изменение 624
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. Услуги, базирани на мобилни 
устройства, терминали за 
интелигентно издаване на билети и 
за информация в реално време:

заличава се

1. С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
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функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се 
осигурява, като:

а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и 
възможности по отношение на 
достъпността, 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;

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

iii) електронната информацията, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква б).

б) 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;

Or. en

Изменение 625
Игор Шолтес
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Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част В – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. Услуги, базирани на мобилни
устройства, терминали за интелигентно 
издаване на билети и за информация в 
реално време:

В. Услуги, базирани на мобилни 
устройства, терминали за интелигентно 
издаване на билети, за интелигентна 
регистрация на пътници и за 
информация в реално време:

Or. en

Изменение 626
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. Услуги за въздушен, автобусен, 
железопътен и воден транспорт на 
пътници; уебсайтове, използвани за 
предоставяне на услуги за пътнически 
превоз; услуги, базирани на мобилни 
устройства, терминали за интелигентно
издаване на билети и за информация в 
реално време; терминали на 
самообслужване, автомати за продажба 
на билети и автомати за регистрация на 
пътници, използвани за предоставянето 
на услуги за пътнически превоз:

Г. Услуги за въздушен, автобусен, 
железопътен и воден транспорт на 
пътници; уебсайтове, използвани за 
предоставяне на услуги за пътнически 
превоз; услуги, базирани на мобилни 
устройства, терминали за интелигентно 
издаване на билети и за информация в 
реално време; терминали на 
самообслужване, включително 
терминалите за извършване на 
плащания, автомати за продажба на 
билети и автомати за регистрация на 
пътници, използвани за предоставянето 
на услуги за пътнически превоз:

Or. en

Изменение 627
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част Г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. Терминали на самообслужване; 
автомати за продажба на билети и
автомати за регистрация на пътници, 
използвани за предоставянето на услуги 
за пътнически превоз:

Г. терминалите на 
самообслужване, автоматите за 
продажба на билети и автоматите за 
регистрация на пътници, използвани за 
предоставянето на услуги за пътнически 
превоз отговарят на изискванията, 
определени в раздел II.

1. Проектно решение и 
производство: 

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите 
от хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

а) информацията относно 
употребата на продукта, 
предоставена в самия продукт 
(етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата; 

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

б) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, 
въвеждане на данни и представяне на 
обработени от продукта данни) в 
съответствие с точка 2;

в) функционалността на 
продукта, като се предвиждат 
функции, насочени към 
удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални 
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ограничения в съответствие с точка 
2;

г) свързването на продукта с 
помощни средства.

2. Потребителски интерфейс и 
проектно решение по отношение на 
функционалността

С цел осигуряване на достъпността 
на проектните решения на 
продуктите и на техните 
потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви б) и в), 
същите трябва да бъдат 
проектирани, където е приложимо, 
както следва:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
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припадъци.

Or. en

Изменение 628
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за директива
Приложение I– раздел VI – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Банкови услуги; уебсайтове, използвани 
за предоставяне на банкови услуги; 
банкови услуги, базирани на мобилни 
устройства; терминали на 
самообслужване, включително 
терминални устройства АТМ, 
използвани за предоставянето на 
банкови услуги

Банкови услуги; уебсайтове, използвани 
за предоставяне на банкови услуги; 
банкови услуги, базирани на мобилни 
устройства; терминали на 
самообслужване, включително
терминали за извършване на 
плащания и терминални устройства 
АТМ, използвани за предоставяне на 
банкови услуги

Or. en

Изменение 629
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I– раздел VI – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Банкови услуги; уебсайтове, използвани 
за предоставяне на банкови услуги; 
банкови услуги, базирани на мобилни 
устройства; терминали на 
самообслужване, включително 
терминални устройства АТМ, 
използвани за предоставянето на 
банкови услуги

Банкови услуги; уебсайтове, използвани 
за предоставяне на банкови услуги; 
банкови услуги, базирани на мобилни
устройства; терминали на 
самообслужване, включително 
терминални устройства АТМ, 
използвани за предоставянето на 
банкови услуги, и терминали за 
извършване на плащания,

Or. en
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Изменение 630
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел VI – част А – 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 услуги се осигурява, 
като:

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Г:

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Г:

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, 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) предоставя се в достъпен 
интернет формат и като електронен 
документ, който не е свързан с 
използването на интернет, като ги 
прави достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
надеждни в съответствие с буква в),

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) съдържа изброяване и се 
разяснява как да бъдат използват 
характеристиките за достъпност на 
услугата в съчетание със 
съответното терминално оборудване,

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);

iii) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат

iiiа) те са разбираеми, без да се 
превишава нивото на сложност над 
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ниво В2 (самостоятелно ниво на 
владеене) на Общата европейска 
референтна рамка на Съвета на 
Европа за езиците.

в) 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;

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
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 стабилен
начин, който улеснява оперативната 
съвместимост с различни потребителски 
агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

ва) се осигурява достъпността на
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително 
приложенията, необходими за 
предоставянето на банкови услуги, 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 
стабилен начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

г) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 
действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с функционални ограничения.

г) се включват 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:

га) електронната идентификация, 
сигурността и методите на плащане, 
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необходими за предоставянето на 
услугата, са разбираеми, достъпни за 
сетивата, функционално пригодни и 
надеждни, без да се накърняват 
сигурността и неприкосновеността 
на личния живот на ползвателя;

гб) архитектурната среда, 
необходима за предоставянето на 
услугата, отговаря на изискванията, 
определени в раздел Х.

Or. en

Изменение 631
Марко Дзуло

Предложение за директива
Приложение І – раздел VI – част А – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) архитектурната среда за услугата 
отговаря на изискванията на раздел 
X.

Or. it

Изменение 632
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел VI – част А – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за ползватели с 
функционални ограничения и хора с 
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увреждания.

Or. en

Изменение 633
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Уебсайтове, използвани за 
предоставяне на банкови услуги:

заличава се

С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се 
осигурява, като:

а) 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;

Or. en

Изменение 634
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Б – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
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;

Or. en

Изменение 635
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. банкови услуги, базирани на 
мобилни устройства:

заличава се

1. С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се 
осигурява, като:

а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и 
възможности по отношение на 
достъпността, както следва:

i) информационното съдържание 
трябва да бъде налично в текстови 
формати, които могат да бъдат 
използвани за създаване на 
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алтернативни помощни формати, 
които да бъдат представяни по 
различни начини от ползвателите и 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква б).

б) 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;

Or. en

Изменение 636
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. терминали на самообслужване, 
включително терминални устройства 
АТМ, използвани за предоставянето на 
банкови услуги:

Г. Терминалите на 
самообслужване, включително
терминалните устройства АТМ, 
използвани за предоставянето на 
банкови услуги, и терминалите за 
извършване на плащания са в 
съответствие с раздел II.

С цел да се увеличи максимално 
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очакваната употреба на продуктите 
от хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

а) информацията относно 
употребата на продукта, 
предоставена в самия продукт 
(етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата; 

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

б) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, 
въвеждане на данни и представяне на 
обработени от продукта данни) в 
съответствие с точка 2;

в) функционалността на 
продукта, като се предвиждат 
функции, насочени към 
удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални 
ограничения в съответствие с точка 
2;

г) свързването на продукта с 
помощни средства.

Or. en

Изменение 637
Ламберт ван Нистелрой
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Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. терминали на самообслужване, 
включително терминални устройства 
АТМ, използвани за предоставянето
на банкови услуги

Г. Терминали на самообслужване, 
включително терминали за 
извършване на плащания, и
терминални устройства АТМ, 
използвани за предоставяне на банкови 
услуги

Or. en

Изменение 638
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел VI – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. терминали на самообслужване, 
включително терминални устройства 
АТМ, използвани за предоставянето на 
банкови услуги:

Г. терминали на самообслужване, 
включително терминални устройства 
АТМ, използвани за предоставянето на 
банкови услуги, и терминали за 
извършване на плащания:

Or. en

Изменение 639
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронни книги Електронни книги и свързано с тях 
оборудване

Or. en
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Изменение 640
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронни книги Електронни книги и устройства за 
четене на електронни книги

Or. en

Изменение 641
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част А – 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 услуги се осигурява, 
като:

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б „Продукти“;

а) се гарантира достъпността на 
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б „Продукти“;

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, 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) предоставя се в достъпен 
интернет формат и като електронен 
документ, който не е свързан с 
използването на интернет, като ги 
прави достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
надеждни в съответствие с буква в),
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ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) съдържа изброяване и се 
разяснява как да бъдат използвани 
характеристиките за достъпност на 
услугата в съчетание със 
съответното терминално оборудване, 
както и нейната съвместимост с 
помощни технологии,

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);

iii) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат.

в) 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;

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията, 
необходими за предоставянето на 
услугата, 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 стабилен начин, 
който улеснява оперативната 
съвместимост с различни потребителски 
агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

ва) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, 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 
стабилен начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
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равнището на ЕС и на международно 
равнище;

г) се предоставя достъпна 
информацията с цел способстване на 
допълняемостта с помощните услуги;

г) се предоставя достъпна 
информацията с цел способстване на 
допълняемостта с помощните услуги;

д) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 
действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с функционални ограничения.

д) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 
действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с функционални ограничения и 
хората с увреждания чрез осигуряване 
на възможност за ползване на целия 
документ, динамично представяне, 
възможност за синхронизиране на 
текста и аудиосъдържанието, 
технология за преминаване от текст 
към реч, които позволяват 
алтернативно предаване на 
съдържанието и оперативна 
съвместимост с различни помощни 
технологии по начин, който може да 
бъде лесен за възприемане от 
сетивата, разбираем, функционално 
пригоден и който увеличава 
максимално съвместимостта със 
съществуващите и бъдещите 
потребителски агенти.

Or. en

Изменение 642
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част А – 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
разумно очакваната употреба от хора 
с увреждания, предоставянето на
услугите се осигурява чрез изпълнение 
от всички участници във веригата за 
доставки на функционалните 
показатели, посочени в буква Ба, като
те включват:
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а) се гарантира достъпността на
продуктите, използвани при 
предоставянето на услугата, в 
съответствие с правилата, определени в 
буква Б „Продукти“;

а) продуктите, използвани от 
доставчиците на услуги при 
предоставянето на съответната 
услуга, в съответствие с правилата, 
определени в буква Б;

б) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

б) информация за функционирането 
на услугата и за нейните характеристики 
и възможности по отношение на 
достъпността;

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;

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);

в) 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;

в) електронна информация, 
включително свързаните с нея 
уебсайтове и онлайн приложения и 
устройства за електронни книги, 
необходими за предоставянето на 
услугата;

г) електронна информация, 
включително свързаните с нея 
уебсайтове и онлайн приложения и 
устройства за електронни книги, 
необходими за предоставянето на 
услугата;

г) предоставяне на достъпна 
информацията с цел способстване на 
допълняемостта с помощните услуги;
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д) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 
действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с функционални ограничения.

д) функции, практики, политики,
процедури и промени в действието на 
целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 643
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – част А– точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 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;

в) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
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;

Or. en

Изменение 644
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част А – точка 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
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приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, по 
последователен и адекватен начин с 
оглед на нейното 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;

Or. en

Изменение 645
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част А – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за ползватели с 
функционални ограничения и хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 646
Олга Сехналова



AM\1121397BG.docx 141/181 PE599.726v03-00

BG

Предложение за директива
Приложение I – раздел VII – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Продукти“ Б. Продуктите са в 
съответствие с раздел I.

1. Проектно решение и 
производство

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите 
от хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

а) информацията относно 
употребата на продукта, 
предоставена в самия продукт 
(етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, 
съхранение и изхвърляне, които 
трябва да отговарят на следните 
изисквания:

i) съдържанието на 
инструкциите трябва да бъде 
налично в текстови формати, които 
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могат да бъдат използвани за 
създаване на алтернативни помощни 
формати, които да бъдат 
представяни по различни начини и 
чрез повече от един сетивен канал, и

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, 
въвеждане на данни и представяне на 
обработени от продукта данни) в 
съответствие с точка 2;

д) функционалността на 
продукта, като се предвиждат 
функции, насочени към 
удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални 
ограничения в съответствие с точка 
2;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

2. Потребителски интерфейс и 
проектно решение по отношение на 
функционалността:

С цел осигуряване на достъпността 
на проектните решения на 
продуктите и на техните 
потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат 
проектирани, където е приложимо, 
както следва:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;



AM\1121397BG.docx 143/181 PE599.726v03-00

BG

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

Or. en

Изменение 647
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство:

1. Проектно решение и 
производство:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

С цел да се увеличи максимално
разумно очакваната употреба на 
продуктите от хора с увреждания и хора 
с възрастово обусловени нарушения, 
проектното решение и производството 
на продуктите се осъществява, като се
изпълняват изискванията относно 
функционалните показатели, 
предвидени в буква Ба, като те 
включват:

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена в

а) информацията относно 
употребата на продукта, предоставена
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самия продукт (етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

върху самия продукт (етикети, 
инструкции, предупреждения);

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, които трябва да 
отговарят на следните изисквания:

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне;

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни) в съответствие с 
точка 2;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, въвеждане 
на данни и представяне на обработени 
от продукта данни);

д) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, 
насочени към удовлетворяване на 
потребностите на хората с 
функционални ограничения в 
съответствие с точка 2;

д) функционалността на продукта;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

е) свързването на продукта с 
помощни средства.
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2. Потребителски интерфейс и 
проектно решение по отношение на 
функционалността:

С цел осигуряване на достъпността 
на проектните решения на 
продуктите и на техните 
потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат 
проектирани, където е приложимо, 
както следва:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

Or. en
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Изменение 648
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част Ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба. Изисквания относно 
функционалните показатели

а) Използване без зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква зрение.

б) Използване с ограничено зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
дава възможност на ползвателите да 
използват по-добре своето ограничено 
зрение.

в) Използване без възприемане на 
цвета

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета от 
ползвателя.

г) Използване без слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква слух.

д) Използване с ограничен слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа с 
подобрени аудиохарактеристики.

е) Използване без гласови 
способности

Когато ИКТ изискват гласова намеса 
от ползвателите, те осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
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изисква от тях да осъществят 
гласова намеса.

ж) Използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила

Когато ИКТ изискват ръчни 
действия, те предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват ИКТ чрез 
алтернативни действия, за които не 
се изисква способност за боравене или 
сила на ръката.

з) Използване с ограничен обхват

Когато продуктите на ИКТ са 
свободно стоящи или монтирани, 
функционалните елементи трябва да 
могат да бъдат достигнати от всеки 
един ползвател.

и) Свеждане до минимум на риска 
от предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
свежда до минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци.

й) Използване с ограничени 
когнитивни способности

ИКТ осигуряват поне един режим на 
работа, включващ характеристики, 
които го правят по-опростен и по-
лесен за ползване.

к) Неприкосновеност на личния 
живот

Когато ИКТ включват 
характеристики, които са предвидени 
за достъпност, те осигуряват поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот при използването на тези 
ИКТ характеристики, които са 
предвидени за достъпност.



PE599.726v03-00 148/181 AM\1121397BG.docx

BG

Or. en

Изменение 649
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VII – част Ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба. Уебсайтове и мобилни 
приложения

а) осигурява се достъпността на 
файловете с електронни книги 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 осъществява 
сътрудничество със специализирани 
организации (или „оправомощени 
субекти“) за предоставяне на 
алтернативни копия в достъпен 
формат; и по начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

б) предоставят се метаданни по 
отношение на достъпността, които 
се предават по веригата на 
стойността с цел улесняване на 
откриваемостта на достъпните 
електронни книги

Or. en

Изменение 650
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Приложение I – раздел VIII – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронна търговия Електронна търговия, включително 
получавани през уебсайтове и мобилни 
устройства услуги на доставчици на 
пощенски, енергийни и 
застрахователни услуги

Or. en

Изменение 651
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел VIII – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронна търговия Електронна търговия, включително 
получавани през уебсайтове и мобилни 
устройства услуги на доставчици на 
пощенски, енергийни и 
застрахователни услуги

Or. en

Изменение 652
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част А – 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
разумно очакваната употреба от хора 
с увреждания, предоставянето на
услугите се осигурява, като се 
изпълняват изискванията относно 
функционалните показатели, 
предвидени в точка Аа, които 
включват:
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а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

а) информация за функционирането 
на услугата и за нейните характеристики 
и възможности по отношение на 
достъпността;

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;

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква б).

б) 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;

б) електронна информация, 
включително свързаните с нея 
уебсайтове и онлайн приложения, 
необходими за предоставянето на 
услугата;

Or. en

Изменение 653
Олга Сехналова

Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част А – точка 1
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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 услуги се осигурява, 
като:

а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, както 
следва:

а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и възможности 
по отношение на достъпността, 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) предоставя се в достъпен 
интернет формат, като я прави 
достъпна за сетивата, функционално 
пригодна, разбираема и надеждна в 
съответствие с буква б),

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) в информацията се изброява и 
разяснява как да бъдат използвани 
характеристиките по отношение на 
достъпността на услугата и нейната 
допълняемост с различни помощни 
технологии;

iii) електронната информация, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква б).

б) 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 

б) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията, 
необходими за предоставянето на 
услугата, 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 стабилен начин, 
който улеснява оперативната 
съвместимост с различни потребителски 
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ЕС и на международно равнище; агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

ба) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугите, 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 
стабилен начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

бб) електронната идентификация, 
сигурността и методите на плащане, 
необходими за предоставянето на 
услугата, са разбираеми, достъпни за 
сетивата, функционално пригодни и 
стабилни, без да се накърнява 
сигурността и неприкосновеността 
на личния живот на потребителя.

Or. en

Изменение 654
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част А – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете по последователен и 
адекватен начин с оглед на 
възприемане, ползване и разбиране от 
потребителите, включително 

б) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн приложенията
по последователен и адекватен начин с 
оглед на възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, 
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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;

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;

Or. en

Изменение 655
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част А – точка 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугата, 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;

Or. en

Изменение 656
Олга Сехналова
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Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част А – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за ползватели с 
функционални ограничения и хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 657
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част Аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Аа. Изисквания относно 
функционалните показатели

а) Използване без зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква зрение.

б) Използване с ограничено зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
дава възможност на ползвателите да 
използват по-добре своето ограничено 
зрение.

в) Използване без възприемане на 
цвета
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Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета от 
ползвателя.

г) Използване без слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква слух.

д) Използване с ограничен слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа с 
подобрени аудиохарактеристики.

е) Използване без гласови 
способности

Когато ИКТ изискват гласова намеса 
от ползвателите, те осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
изисква от тях да осъществят 
гласова намеса.

ж) Използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила

Когато ИКТ изискват ръчни 
действия, те предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват ИКТ чрез 
алтернативни действия, за които не 
се изисква способност за боравене или 
сила на ръката.

з) Използване с ограничен обхват

Когато продуктите на ИКТ са 
свободно стоящи или монтирани, 
функционалните елементи трябва да 
могат да бъдат достигнати от всеки 
един ползвател.

и) Свеждане до минимум на риска 
от предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
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свежда до минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци.

й) Използване с ограничени 
когнитивни способности

ИКТ осигуряват поне един режим на 
работа, включващ характеристики, 
които го правят по-опростен и по-
лесен за ползване.

к) Неприкосновеност на личния 
живот

Когато ИКТ включват 
характеристики, които са предвидени 
за достъпност, те осигуряват поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот при използването на тези 
ИКТ характеристики, които са 
предвидени за достъпност.

Or. en

Изменение 658
Сабине Ферхайен, Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Приложение І – раздел VIII – част Аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Аб. Уебсайтове и мобилни 
приложения

а) осигурява се достъпността на 
уебсайтовете по последователен и 
адекватен начин с оглед на 
възприемане, ползване и разбиране от 
потребителите, 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;
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б) изключва се следното 
съдържание: 

i) файлове с изображения, 
публикувани до шест години след 
датата на прилагане на настоящата 
директива, освен ако те са от 
съществено значение за изпълнението 
на услугата;

ii) предварително записано 
медийно съдържание с определено 
времетраене, публикувано до шест 
години след датата на прилагане на 
настоящата директива;

iii) онлайн карти и картографски 
услуги, доколкото основната 
информация е представена по 
достъпен цифров начин за картите, 
предназначени за навигационно 
използване;

iv) съдържание на трета страна, 
което не е финансирано или 
разработено от доставчика на услуги, 
нито се намира под неговия контрол.

Or. en

Изменение 659
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектно решение и 
производство

заличава се

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите 
от хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се
осъществява, като се осигурява 
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достъпността на следните:

а) информацията относно 
употребата на продукта, 
предоставена в самия продукт 
(етикети, инструкции, 
предупреждения), която:

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

ii) трябва да бъде разбираема;

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, 
съхранение и изхвърляне, които 
трябва да отговарят на следните 
изисквания:

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

г) потребителския интерфейс на 
продукта (боравене с продукта, 
управление и обратна връзка, 
въвеждане на данни и представяне на 
обработени от продукта данни) в 
съответствие с точка 2;

д) функционалността на 
продукта, като се предвиждат 
функции, насочени към 
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удовлетворяване на потребностите 
на хората с функционални 
ограничения в съответствие с точка 
2;

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

Or. en

Изменение 660
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите 
от хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

Трябва да бъдат в съответствие с
раздел I.

Or. en

Изменение 661
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се увеличи максимално
очакваната употреба на продуктите от 
хора с функционални ограничения, 
включително от хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 

С цел да се увеличи максимално
предвидената употреба на продуктите 
от хора с увреждания и хора с 
възрастово обусловени нарушения, 
проектното решение и производството 
на продуктите се осъществява, като се
изпълняват изискванията относно 
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осъществява, като се осигурява 
достъпността на следните:

функционалните показатели, 
посочени в част В. Проектното 
решение и производството на 
продукти включва:

Or. en

Изменение 662
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) трябва да бъде предоставена 
чрез повече от един сетивен канал;

i) е разбираема;

Or. en

Изменение 663
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) трябва да бъде разбираема; ii) е достъпна за сетивата;

Or. en

Изменение 664
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) трябва да бъде достъпна за 
сетивата;

iii) има адекватен размер и вид на 
шрифта, с достатъчен контраст 
между символите и техния фон, за 
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максимално подобряване на нейната 
четливост при предвидими условия на 
употреба;

Or. en

Изменение 665
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) трябва да има адекватен 
размер на шрифта при предвидими 
условия на употреба;

iv) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като ги прави достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
надеждни;

Or. en

Изменение 666
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне);

б) опаковката на продукта, 
включително информацията, 
предоставена върху нея (отваряне, 
затваряне, използване, изхвърляне), 
която:

Or. en

Изменение 667
Иржи Мащалка
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Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква б – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) отговаря на изискванията, 
посочени в буква а);

Or. en

Изменение 668
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) по несложен и точен начин 
информира ползвателите, че 
продуктът включва характеристики 
по отношение на достъпността и е 
съвместим с помощни технологии;

Or. en

Изменение 669
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, които трябва да отговарят 
на следните изисквания:

в) инструкциите на продукта по 
отношение на неговото използване, 
инсталиране и поддръжка, съхранение и 
изхвърляне, независимо дали се 
предоставят отделно или са 
включени в продукта, които трябва да 
отговарят на следните изисквания:

Or. en
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Изменение 670
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) съдържанието на 
инструкциите 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 и 
чрез повече от един сетивен канал, и

i) те се предоставят в достъпен 
интернет формат и в електронен 
документ, който не е в интернет, 
като са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни;

Or. en

Изменение 671
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в инструкциите трябва да се 
предвиждат алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) в инструкциите се изброява и 
разяснява как се използват 
характеристиките по отношение на 
достъпността на продукта и 
неговата съвместимост с различни 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

Or. en

Изменение 672
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част A – точка 1 – буква в – подточка iiа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) се предоставят на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати може да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене текст

Or. en

Изменение 673
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) свързването на продукта с 
помощни средства.

е) продуктът осигурява 
съвместимост с различни помощни 
средства и технологии, налични на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище, включително 
слухови технологии, като например 
слухови апарати, теленамотки, 
кохлеарни импланти, спомагателни 
слухови устройства.

Or. en

Изменение 674
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 1 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) услуги за настаняване 
(архитектурна среда);

Or. en
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Изменение 675
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителски интерфейс и 
проектно решение по отношение на 
функционалността

заличава се

С цел осигуряване на достъпността 
на проектните решения на 
продуктите и на техните 
потребителски интерфейси в 
съответствие с точка 1, букви г) и д), 
същите трябва да бъдат 
проектирани, където е приложимо, 
както следва:

а) комуникацията и 
ориентацията да бъдат обезпечени 
чрез повече от един сетивен канал;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

в) да са предвидени възможности 
за променяне на размера и контраста;

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

д) да са предвидени гъвкави 
начини за отделяне на предния план 
от фона и за неговото контролиране, 
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

е) да са предвидени възможности 
за управление на силата на звука от 
потребителя;

ж) да са предвидени възможности 
за последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез 
фина моторика;
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з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;

и) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

Or. en

Изменение 676
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потребителски интерфейс и проектно 
решение по отношение на 
функционалността

Изисквания за функционалност на 
потребителския интерфейс и дизайна 
на продукта

Or. en

Изменение 677
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) комуникацията и ориентацията 
да бъдат обезпечени чрез повече от един 
сетивен канал;

а) комуникацията и ориентацията 
да бъдат обезпечени чрез повече от един 
сетивен канал, включително:

i) когато продуктът предоставя 
визуални режими на комуникация и 
работа, да осигурява поне един режим 
на информация и работа, който не 
изисква зрение,

ii) когато продуктът предоставя 
аудиорежими на информация и 
работа, да осигурява поне един режим 
на информация и работа, който не 
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изисква слух;

Or. en

Изменение 678
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта;

б) с оглед на комуникацията и 
ориентацията да са предвидени 
алтернативи на речта; когато 
продуктът изисква гласова команда 
от страна на ползвателите, да 
осигурява поне един режим на работа, 
който не изисква ползвателите да 
произвеждат устни звуци като говор, 
подсвирване или щракане с уста.

Or. en

Изменение 679
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да са предвидени възможности за 
променяне на размера и контраста;

в) когато продуктът предоставя 
визуални режими на комуникация и 
работа, да са предвидени
характеристики, които позволяват 
на ползвателите да използват по-
добре своето ограничено зрение, 
включително като предоставя
възможности за променяне на размера
без загуба на съдържание или 
функционалност, гъвкав контраст и
яркост, и при възможност да включва 
гъвкави начини за отделяне на 
визуалните елементи в предния план 
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от тези на фона и за тяхното 
контролиране, както и гъвкав 
контрол на необходимото зрително 
поле;

Or. en

Изменение 680
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да е предвиден алтернативен 
цвят за предаване на информация;

г) да е предвиден визуален режим 
на работа, който не изисква 
възприемане на цвета от страна на 
ползвателите;

Or. en

Изменение 681
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да са предвидени гъвкави начини 
за отделяне на предния план от фона и 
за неговото контролиране,
включително за намаляване на 
фоновия шум и подобряване на 
яснотата;

д) да са предвидени контрол на 
силата на звука от страна на 
ползвателите и разширени звукови 
характеристики за подобряване на 
яснотата на звука, включително
гъвкави начини за отделяне на основния 
от фоновия звук и за неговото 
контролиране, при което гласовете и 
фонът да са налични като отделни 
аудиопотоци;

Or. en
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Изменение 682
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да са предвидени възможности за 
последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез фина 
моторика;

ж) да са предвидени възможности за 
последователно управление и 
алтернативи на управлението чрез фина 
моторика; включително когато 
продуктът се нуждае от ръчни 
действия, той осигурява 
характеристики, които позволяват 
на потребителите да го използват 
чрез алтернативни режими на 
работа, за които не се изисква 
управление чрез фина моторика, като 
например способност за боравене или 
сила на ръката, нито задействането 
на повече от един бутон за управление 
в един и същи момент;

Or. en

Изменение 683
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да са предвидени режими на
работа при ограничени обхват и сила;

з) да са предвидени режими на 
работа при ограничени обхват и сила;
включително когато продуктът е 
самостоятелен или инсталиран, 
информационните и функционалните 
елементи да са разположени в 
стандартно достъпен обсег или да е 
възможно ползвателят да го постави 
на удобно разстояние;

Or. en
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Изменение 684
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да са предвидени мерки, 
недопускащи предизвикването на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци.

i) когато продуктът предоставя 
визуални режими на информация, да е 
предвиден поне един режим на
информация, който свежда до 
минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци;

Or. en

Изменение 685
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) да са предвидени 
характеристики, които правят 
предаването на съобщения за тях и 
боравенето от страна на 
ползвателите по-прости и по-лесни;

Or. en

Изменение 686
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част А – точка 2 – буква иб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) когато продуктът предлага 
характеристики, предвидени за 
достъпност, да се запазва 
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неприкосновеността на 
ползвателите при използването на 
тези характеристики;

Or. en

Изменение 687
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Никола Данти, Марлене Мици, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение І – 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 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, който улеснява оперативната 
съвместимост с различни потребителски 
агенти и помощни технологии, налични 
на равнището на ЕС и на международно 
равнище;

Or. en

Изменение 688
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Никола Данти, Марлене Мици, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение I – раздел IX – част Б – точка 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
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устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на услугите, 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 
надежден начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище.

Or. en

Изменение 689
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марлене Мици, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част Б – точка 1 – буква е

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 и 
технологии, включително слухови 
технологии, като например слухови 
апарати, теленамотки, кохлеарни 
импланти и спомагателни слухови 
устройства.

Or. en

Изменение 690
Иржи Мащалка

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част Ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба. Изисквания относно 
функционалните показатели

а) Използване без зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква зрение.

б) Използване с ограничено зрение

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
дава възможност на ползвателите да 
използват по-добре своето ограничено 
зрение.

в) Използване без възприемане на 
цвета

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета от 
ползвателя.

г) Използване без слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който не 
изисква слух.

д) Използване с ограничен слух

Когато ИКТ предоставят слухови 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа с 
подобрени аудиохарактеристики.

е) Използване без гласови 
способности

Когато ИКТ изискват гласова намеса 
от ползвателите, те осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
изисква от тях да осъществят 
гласова намеса.

ж) Използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
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сила

Когато ИКТ изискват ръчни 
действия, те предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват ИКТ чрез 
алтернативни действия, за които не 
се изисква способност за боравене или 
сила на ръката.

з) Използване с ограничен обхват

Когато продуктите на ИКТ са 
свободно стоящи или монтирани, 
функционалните елементи трябва да 
могат да бъдат достигнати от всеки 
един ползвател.

и) Свеждане до минимум на риска 
от предизвикване на фотосензитивни 
епилептични припадъци

Когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, те осигуряват 
поне един режим на работа, който 
свежда до минимум възможността за 
предизвикване на фотосензитивни
епилептични припадъци.

й) Използване с ограничени 
когнитивни способности

ИКТ осигуряват поне един режим на 
работа, включващ характеристики, 
които го правят по-опростен и по-
лесен за ползване.

к) Неприкосновеност на личния 
живот

Когато ИКТ включват
характеристики, които са предвидени 
за достъпност, те осигуряват поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот при използването на тези 
ИКТ характеристики, които са 
предвидени за достъпност.

Or. en
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Изменение 691
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение І – раздел IX – част Ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба. Изисквания относно 
функционалните показатели
а) използване без зрение: когато 
ИКТ предоставят визуални режими 
на работа, да осигуряват също и поне 
един режим на работа, който не 
изисква зрение;
б) използване с ограничено зрение: 
когато ИКТ предоставят визуални 
режими на работа, да осигуряват 
също и поне един режим на работа, 
който дава възможност на 
ползвателите с ограничено зрение да 
използват по-добре това свое зрение;
в) използване без възприемане на 
цвета и контраста: когато ИКТ 
предоставят визуални режими на 
работа, да осигуряват също и поне 
един режим на работа, който не 
изисква възприемане на цвета и 
контраста от страна на 
ползвателите; 
г) използване без слух: когато 
ИКТ предоставят аудиорежими на 
работа, да осигуряват също и поне 
един режим на работа, който не 
изисква слух; 
д) използване с ограничен слух: 
когато ИКТ предоставят 
аудиорежими на работа, да 
осигуряват също и поне един режим 
на работа, включващ разширени 
звукови характеристики, яснота и 
сила на звука;
е) използване без гласови 
способности: когато ИКТ изискват 
гласова команда от страна на 
ползвателите, да осигуряват поне 
един режим на работа, който не 
изисква от ползвателите да 
произвеждат гласова команда; 
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ж) използване с ограничени 
способности за боравене с ръце или 
сила: когато ИКТ изискват боравене с 
ръце, да предоставят поне един 
режим на работа, който позволява на 
ползвателите да използват тези 
технологии чрез алтернативни 
действия, за които не се изисква 
способност за боравене с ръце или 
определена сила на ръцете, или 
задействането на повече от един 
бутон за управление в един и същи 
момент; 
з) използване с ограничен обхват: 
когато продуктите на ИКТ са 
самостоятелни или инсталирани, 
техните функционални елементи 
трябва да бъдат на удобно 
разстояние на всеки един ползвател;
и) свеждане до минимум на 
елементите, предизвикващи 
фотосензитивни епилептични 
припадъци: когато ИКТ предоставят 
визуални режими на работа, да 
осигуряват също и поне един режим 
на работа, който свежда до минимум 
възможността за предизвикване на 
фотосензитивни епилептични 
припадъци; 
й) използване с ограничени 
когнитивни способности: ИКТ да 
осигуряват поне един режим на 
работа, който прави ползването им 
по-просто и по-лесно; 
к) неприкосновеност на личния 
живот: когато ИКТ предоставят 
характеристики, гарантиращи 
достъпността, те осигуряват и поне 
един режим на работа, който запазва 
неприкосновеността на личния 
живот ползвателите при 
употребата на тези характеристики, 
гарантиращи достъпността.

Or. en
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Изменение 692
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини

Предложение за директива
Приложение I – раздел X – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ Х - ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ДОСТЪПНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 
3, ПАРАГРАФ 10 ВЪВ ВРЪЗКА С 
АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА, В 
КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ, 
ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА 
НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

РАЗДЕЛ Х – ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ДОСТЪПНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 
3, ПАРАГРАФ 10 ВЪВ ВРЪЗКА С 
АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА, В 
КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, 
ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА 
НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Or. en

Изменение 693
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марлене Мици

Предложение за директива
Приложение I – раздел X – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) използването на имащите 
отношение външни пространства и 
съоръжения на отговорността на 
доставчика на услугата;

а) използването на имащите 
отношение външни пространства и 
съоръжения;

Or. en

Изменение 694
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марлене Мици

Предложение за директива
Приложение I – раздел X – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходите към сградите, за 
които е отговорен доставчикът на 
услугата;

б) подходите към сградите;

Or. en

Изменение 695
Олга Сехналова, Вилия Блинкевичуте, Анна Хед, Брандо Бенифеи, Мария 
Грапини, Марлене Мици, Марк Тарабела

Предложение за директива
Приложение I – раздел X – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) използването на оборудването и 
съоръженията, използвани за 
предоставянето на услугата;

ж) използването на оборудването и 
съоръженията, използвани за 
предоставянето на продукта или
услугата;

Or. en

Изменение 696
Игор Шолтес

Предложение за директива
Приложение I – раздел Xа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услуги по настаняване

А. Услуги

1. С цел да се увеличи максимално 
очакваното използване от хора с 
функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услуги се 
осигурява, като: 
а) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и 
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възможности по отношение на 
достъпността, както следва:
i) информацията се предоставя в 
достъпен интернет формат, като те 
са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
надеждни в съответствие с буква б)
ii) в информацията се изброява и 
разяснява как да бъдат използвани 
характеристиките по отношение на 
достъпността на услугата и нейната 
допълняемост с различни помощни 
технологии. 
б) се осигурява достъпността на 
уебсайтовете и онлайн 
приложенията, необходими за 
предоставянето на услугата, 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 
стабилен начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;
в) се осигурява достъпността на 
услугите, базирани на мобилни 
устройства, включително мобилните 
приложения, необходими за 
предоставянето на свързани с 
електронната търговия услуги, 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 
стабилен начин, който улеснява 
оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
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равнището на ЕС и на международно 
равнище;
г) електронната идентификация, 
сигурността и методите на плащане, 
необходими за предоставянето на 
услугата, са разбираеми, достъпни за 
сетивата, функционално пригодни и 
надеждни, без да се накърняват 
сигурността и неприкосновеността 
на личния живот на ползвателя;
д) се осигурява достъпността на 
архитектурната среда за хора с 
увреждания в съответствие с 
изискванията на раздел XI.
а) всички общи пространства 
(рецепция, вход, съоръжения за отдих, 
конферентни зали и др.); 
ii) Помещенията в съответствие с 
изискванията на раздел XI, като 
минималният брой достъпни 
помещения във всяка сграда са:
• 1 достъпна стая за сгради с по-
малко от общо 20 стаи,
• 2 достъпни стаи за сгради с 
повече от 20, но по-малко от 50 стаи
• 1 допълнителна достъпна стая 
за всеки допълнителни 50 стаи
2. Помощни услуги

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за ползватели с 
функционални ограничения, 
включително за хора с увреждания.

Or. en

Изменение 697
Анелен Ван Босойт, Хелга Стивънс
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Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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