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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за „Европейски акт за достъпността“ (ЕАД) е съществен елемент от 
законодателството на ЕС, който може да подобри достъпността за хората с увреждания, 
възрастните хора и всички хора с някакъв вид нарушения до конкретен списък от 
продукти и услуги в целия ЕС като част от изпълнението на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRPD).

Комисията по петиции приветства предложението на Комисията като положителна 
стъпка в посока към приобщаващ вътрешен пазар, който се стреми да отговори на 
нуждите на най-уязвимите граждани. Предложените мерки следва да бъдат приети, 
въпреки факта, че не е предвидено задължително прилагане на UNCRPD от страна на 
държавите членки и поради това общият проблем с премахването на пречките пред 
хората с увреждания не е разрешен.

Предвид факта, че обхватът на предложението е ограничен до конкретни аспекти на 
услугите и продуктите, като по този начин само частично обхваща справедливите 
изисквания за достъпност, следва да се обсъди цялостен подход за отстраняване на 
всички пропуски, които не позволяват съответните мерки да бъдат пълноценни.  

EAД трябва задължително да включва, освен проектите и спецификациите на конкретен 
списък от продукти и услуги, задължението за изграждане на достъпна среда до тях, 
иначе те не могат да бъдат реално използвани.

Като се има предвид, че изискваните адаптации от страна на предприятията, така че да 
направят своите продукти достъпни, струват скъпо, и тъй като мнозинството от хората с 
увреждания са изправени пред сериозни финансови ограничения, нямат достъп до 
заетост и често живеят в условия, близки до бедност, или са изложени на риск от бедност, 
следва да се гарантира, че не те ще понесат разходите за адаптирането на продуктите и 
услугите. В тази връзка държавите членки следва да разгледат начините да се възползват 
от финансиране от ЕС в подкрепа, по-специално, на малките и средните предприятия, 
които ще срещнат по-големи трудности за въвеждане на необходимите промени.

Ако определението „хора с увреждания или с функционални ограничения“ се използва, 
новата директива няма да бъде с възможно най-широк обхват, тъй като то не отразява 
нито пълната гама, нито многообразието и сложността на проблемите на засегнатите 
лица. Освен това предложеното определение се основава на медицинския модел и е в 
противоречие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, която се основава на 
социалния модел. Поради това се предлага следното определение за „хора с увреждания 
и хора с възрастово обусловени или всякакви други нарушения“. 

С цел да бъдат избегнати неволни пропуски в нормативната уредба, препоръчително е 
да се включат в обсега на директивата транспортната инфраструктура и превозните 
средства, които не са изрично обхванати от Регламента на ЕС относно достъпността. 

Въпреки че предложението разглежда нови производствени продукти, необходимостта 
от адаптиране на продуктите, които вече са в обращение, е очевидна и потвърдена от 
голям брой петиции, които доказват, че много неща от първа необходимост за 
ежедневния живот и придвижване продължават да са неадаптирани и недостъпни. След 
прилагането на директивата и след оценка и консултации със заинтересованите страни 
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тя следва да се преразгледа и следва да се предвиди да се разшири обхватът ѝ, така че 
постепенно да се обхванат и продуктите, които вече са в обращение. 

Въпреки че предложението включва „разбираемост“ в приложение I като критерий за 
улесняване на достъпа на хората с интелектуални увреждания, комисията по петиции 
препоръчва да се разгледа включването на „разбираемост“ като изискване по отношение 
на всички съответни продукти и услуги, попадащи в приложното поле на настоящата 
директива и нейните приложения. 

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания не признава понятието 
„непропорционална тежест“ и ако това се счита за основание за неприлагане на 
директивата, съществува рискът да е възможно някои заинтересовани страни да не 
изпълняват задълженията си. Критериите за определяне на това какво се счита за 
„непропорционална тежест“ следва да бъдат много внимателно определени.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

увеличи наличието на достъпни 
продукти и услуги на вътрешния пазар.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Търсенето на достъпни продукти 
и услуги е голямо. Това е отразено в 
големия брой петиции, получени от 
Европейския парламент, в които се 
повдигат опасения за достъпността 
на продукти и услуги. Броят на хората
с увреждания и хората с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения ще се увеличава значително 
със застаряването на населението на 
Европейския съюз. Средата с по-
достъпни продукти и услуги дава 
възможност за по-приобщаващо 
общество и е важно условие за
независимия живот.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Жените и момичетата с 
увреждания са обект на множество 
форми на дискриминация. Държавите 
членки следва да предприемат мерки 
за гарантиране на пълноценното и 
равноправно упражняване на всички 
основни права и свободи.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Ползите, които произтичат от 
хармонизирането на изискванията за 
достъпност по отношение на вътрешния 

(7) Ползите, които произтичат от 
хармонизирането на изискванията за 
достъпност по отношение на вътрешния 
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пазар, са доказани от прилагането на 
Директива 2014/33/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
асансьорите1 и от Регламент (ЕО) № 
661/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета2 в сферата на транспорта.

пазар, са доказани от прилагането на 
Директива 2014/33/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
асансьорите1 и от Регламент (ЕО) № 
661/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета2 в сферата на транспорта –
независимо от това, държавите 
членки не прилагат напълно тази 
директива и не прилагат напълно 
този регламент, а когато това се 
прави, то не се извършва по един и 
същи начин.

____________________ ____________________

1 Директива 2014/33/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки 
по отношение на асансьори и предпазни 
устройства за асансьори (ОВ L 96, 
29.3.2014 г., стр.251).

1 Директива 2014/33/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки 
по отношение на асансьори и предпазни 
устройства за асансьори (ОВ L 96, 
29.3.2014 г., стр.251).

2 Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства, техните ремаркета и 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за тях 
(ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр.1).

2 Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на 
общата безопасност на моторните 
превозни средства, техните ремаркета и 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за тях 
(ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр.1).

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Настоящата директива се стреми по-
специално да гарантира пълно зачитане 
на правата на хората с увреждания или 
хората с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения да се 
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професионалната им интеграция и 
участието им в живота на общността, и 
да насърчи прилагането на член 26 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

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

Обосновка

Съгласно член 25 от Хартата на основните права „Права на възрастните хора

Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и 
независим живот и да участват в социалния и културния живот.“.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В член 9 от Конвенцията от 
страните по нея се изисква да 
предприемат подходящи мерки за 
осигуряване за хората с увреждания на 
равен достъп до физическата среда на 
живеене, до транспорта, информацията 
и комуникациите, включително до 
информационните и комуникационните 
системи и технологии и до всички 
останали удобства и услуги, отворени 
или предназначени за широката 
общественост, както в градските, така и 
в селските райони. Комитетът на ООН 
за правата на хората с увреждания 
посочи необходимостта от създаването 
на законодателна рамка с конкретни, 
приложими и обвързани със срокове 
етапни цели за проследяване на 
постепенното прилагане на 
достъпността.

(12) В член 9 от Конвенцията от 
страните по нея се изисква да 
предприемат подходящи мерки за 
осигуряване за хората с увреждания на 
равен с този на другите хора достъп до 
физическата среда на живеене, до 
транспорта, информацията и 
комуникациите, включително до 
информационните и комуникационните 
системи и технологии и до всички 
останали удобства и услуги, отворени 
или предназначени за широката 
общественост, както в градските, така и 
в селските райони. Комитетът на ООН 
за правата на хората с увреждания 
посочи необходимостта от създаването 
на законодателна рамка с конкретни, 
приложими и обвързани със срокове 
етапни цели за проследяване на 
постепенното прилагане на 
достъпността.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Влизането на Конвенцията в 
действие като част от правната уредба 
на държавите членки предполага 
необходимостта от приемане на 
допълнителни национални разпоредби, 
включително за архитектурната 
среда, свързана с предоставянето на 
продуктите и услугите, които без 
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задълбочават различията между 
националните разпоредби.

действия от страна на Съюза биха 
продължили да задълбочават различията 
между националните разпоредби.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

__________________ __________________

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

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Продуктите и услугите, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, са определени след 
специален подбор, извършен по време 
на изготвянето на оценката на 
въздействието, по време на който бяха 
набелязани онези продукти и услуги за 
хората с функционални ограничения, 
включително хората с увреждания и 
възрастните хора, по отношение на 
които държавите членки са приели или 
вероятно ще приемат различаващи се 
национални изисквания за достъпност.

(16) Продуктите и услугите, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, са определени след 
специален подбор, извършен по време 
на изготвянето на оценката на 
въздействието, по време на който бяха 
набелязани онези продукти и услуги за 
хората с увреждания и хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения, по отношение на 
които държавите членки са приели или 
вероятно ще приемат различаващи се 
национални изисквания за достъпност.
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Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Необходимо е да бъдат 
въведени изискванията за достъпност, 
които дават възможност на всички 
да се възползват изцяло от 
продуктите, услугите и 
инфраструктурата, обхванати от 
настоящата директива, по най-
ефективен начин и с възможно най-
малко тежест за стопанските 
субекти и държавите членки.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Поради това е необходимо да 
бъдат определени изисквания за 
достъпност за пускането на пазара на 
продукти и услуги, които попадат в 
обхвата на настоящата директива, с цел 
да се гарантира тяхното свободно 
движение на вътрешния пазар.

(19) Поради това е необходимо да 
бъдат определени изисквания за 
достъпност за пускането на пазара на 
продукти и услуги, както и 
архитектурната среда, свързана с 
предоставянето на тези продукти и 
услуги, които попадат в обхвата на 
настоящата директива, с цел да се 
гарантира тяхното свободно движение 
на вътрешния пазар и мобилността на 
хората.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки трябва да 
предприемат всички необходими мерки, 

(Не се отнася до българския текст.)
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за да гарантират, че когато продуктите и 
услугите, обхванати от настоящата 
директива съответстват на приложимите 
изисквания за достъпност, тяхното 
свободно движение в Съюза не се 
препятства поради причини, свързани с 
достъпността.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В някои ситуации общите 
изисквания за достъпност на 
архитектурната среда ще улеснят 
свободното движение на свързаните 
услуги и на хората с увреждания. 
Поради това настоящата директива дава 
възможност на държавите членки да 
включат архитектурната среда, 
използвана за предоставянето на 
услугите, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, като така 
гарантират съответствие с 
изискванията за достъпност, определени 
в приложение Х.

(23) В някои ситуации 
достъпността на архитектурната 
среда е необходимо условие за хората 
с увреждания, позволяващо 
пълноценно използване на влизащите 
в обхвата услуги. Общите изисквания 
за достъпност на архитектурната среда 
се очаква да улеснят свободното 
движение на свързаните услуги и на 
хората с увреждания. Поради това 
настоящата директива включва
архитектурната среда, използвана за 
предоставянето на услугите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, като 
така гарантира съответствие с 
изискванията за достъпност, определени 
в приложение Х.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се предвиди, че 
когато в законодателен акт на Съюза се 
определят правила, отнасящи се до 
достъпността, без да са предвидени 
конкретни изисквания за достъпност 
или технически спецификации, 
достъпността се определя чрез 

(24) Необходимо е да се предвиди, че 
когато в законодателен акт на Съюза се 
определят правила, отнасящи се до 
достъпността, без да са предвидени 
конкретни изисквания за достъпност 
или технически спецификации, 
достъпността се определя чрез 
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позоваване на изискванията за 
достъпност от настоящата директива. 
Такъв е случаят с Директива 2014/23/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета1, 
Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета2 и Директива 
2014/25/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета3, в които се изисква 
техническите спецификации и 
техническите или функционалните 
изисквания на концесиите, 
строителството или услугите, попадащи 
в техния обхват, да отчитат критериите 
за достъпност за хората с увреждания 
или потребителите на универсалния 
дизайн.

позоваване на изискванията за 
достъпност от настоящата директива. 
Такъв е случаят с Директива 2014/23/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета1, 
Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета2 и Директива 
2014/25/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета3, в които се изисква 
техническите спецификации и 
техническите или функционалните 
изисквания на концесиите, 
строителството или услугите, попадащи 
в техния обхват, да отчитат критериите 
за достъпност за хората с увреждания 
или потребителите на универсалния 
дизайн. По същия начин Директива № 
2010/13/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета3a, Директива № 
2011/83/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета3б, както и всички други 
действащи законодателни актове на 
Съюза трябва да отчитат 
достъпността за хората с 
увреждания и хората с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения. Всеки друг бъдещ 
законодателен акт на Съюза, 
позоваващ се на достъпността за 
хората с увреждания, следва да 
помага потребителите да вземат 
информирани решения и 
институциите на Съюза трябва да 
вземат предвид достъпността при 
преразглеждането на 
законодателството на Съюза.

____________________ ____________________

1 Директива 2014/23/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за възлагането на договори за 
концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

1 Директива 2014/23/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за възлагането на договори за 
концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

2 Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за обществените поръчки и за 
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 
94, 28.3.2014 г., стр. 65).

2 Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за обществените поръчки и за 
отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 
94, 28.3.2014 г., стр. 65).

3 Директива 2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 

3 Директива 2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 февруари 



AD\1115175BG.docx 15/99 PE583.968v03-00

BG

2014 г. относно възлагането на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги и за отмяна на Директива 
2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 
243).

2014 г. относно възлагането на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги и за отмяна на Директива 
2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 
243).

3а Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 март 2010 г. за координирането 
на някои разпоредби, установени в 
закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги (Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ 
L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

3б Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. относно 
правата на потребителите, за 
изменение на Директива 93/13/ЕИО на 
Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 
на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
(OВ L 304, 22.11.201 г., стp. 64)

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Повечето работни места в Съюза 
се осигуряват от МСП и 
микропредприятия. Те са от 
изключително голямо значение за 
бъдещия растеж, но много често са 
изправени пред препятствия и 
трудности при разработката на своите 
продукти и услуги, по-специално в 
трансгранични условия. Поради това е 
необходимо да се улесни работата на 

(26) Повечето работни места в Съюза 
се осигуряват от МСП и 
микропредприятия. Те са от 
изключително голямо значение за 
бъдещото икономическо развитие, но 
много често са изправени пред 
препятствия и трудности при 
разработката на своите продукти и 
услуги, по-специално в трансгранични 
условия. Поради това е необходимо да 
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МСП и на микропредприятията, като се 
хармонизират националните разпоредби 
относно достъпността и същевременно 
се запазят необходимите предпазни 
мерки.

се улесни работата на МСП и на 
микропредприятията, като се 
хармонизират националните разпоредби 
относно достъпността и същевременно 
се запазят необходимите предпазни 
мерки.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Стопанските субекти следва да 
носят отговорност за съответствието на 
продуктите и услугите във връзка със 
своите съответни роли във веригата на 
доставка, така че да се гарантира високо 
равнище на защита на достъпността и да 
се гарантира справедливата 
конкуренция на пазара на Съюза.

(29) Стопанските субекти следва да 
носят отговорност за съответствието на 
продуктите и услугите във връзка със 
своите съответни роли във веригата на 
доставка, както и с изискванията за 
достъпност, така че да се гарантира 
високо равнище на защита на 
достъпността и да се гарантира 
справедливата конкуренция на пазара на 
Съюза.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Производителят предоставя 
детайлни познания за процеса на 
проектиране и производство, като 
допринася за изпълнението на цялата 
процедура за оценяване на 
съответствието. Задълженията за 
оценяване на съответствието следва да 
се носят от органа за надзор на пазара в 
сътрудничество с организациите, 
представляващи хората с 
увреждания, при надлежно спазване 
на поверителността и търговските 
тайни.
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Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Вносителите следва да 
гарантират, че продуктите от трети 
държави, въвеждани на пазара на 
Съюза, отговарят на изискванията за 
достъпност на настоящата директива, и 
по-конкретно, че производителите са 
провели подходящи процедури за 
оценяване на съответствието по 
отношение на тези продукти.

(32) Вносителите следва да 
гарантират, че продуктите от трети 
държави, въвеждани на пазара на 
Съюза, отговарят на изискванията за 
достъпност на настоящата директива, 
като предоставят цялата 
необходима информация на 
съответния орган за надзор на пазара, 
за да се даде възможност за 
провеждане на подходящи процедури 
за оценяване на съответствието по 
отношение на тези продукти.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) От съображения във връзка с 
пропорционалността изискванията за 
достъпност следва да се прилагат само 
дотолкова, доколкото не налагат 
прекомерна тежест на засегнатите 
стопански субекти или изискват 
промяна в продуктите и услугите, която 
би довела до тяхното основно 
изменение в съответствие с посочените 
критерии.

(36) От съображения във връзка с 
пропорционалността изискванията за 
достъпност следва да се прилагат само 
дотолкова, доколкото не налагат 
прекомерна тежест на засегнатите 
стопански субекти или изискват 
промяна в продуктите и услугите, която 
би довела до тяхното основно 
изменение в съответствие с посочените 
критерии. Трябва обаче да са налице 
механизми за контрол, за да се 
проверява, където е необходимо, 
основателността на изключението 
от прилагането на изискванията за 
достъпност.

Обосновка

Понятието „непропорционална тежест“ е твърде неясно и общо. То дава голяма 
свобода да бъдат оставени недостъпни дори и големи публични сгради, ако 
съответните компетентни органи в името на „очакваната полза“ за хората с 
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увреждания и „прогнозните разходи за адаптиране“, решават, например, дали ще 
бъде достъпна дадена услуга.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Настоящата директива следва да 
спазва принципа „Мисли първо за 
малките предприятия!“ и да отчита
административната тежест, с която се 
сблъскват МСП. В нея следва да бъдат 
определени облекчени правила по 
отношение на оценяването на 
съответствието и да бъдат предвидени 
предпазни клаузи за стопанските 
субекти, вместо да се предвиждат общи 
изключения и дерогации за този вид 
предприятия. Следователно при 
определянето на правилата за избора и 
изпълнението на най-подходящите 
процедури за оценяване на 
съответствието следва да бъде отчитано 
положението на МСП и задълженията за 
оценяване на съответствието следва да 
бъдат ограничени до степен да не 
създават прекомерна тежест за МСП. 
Освен това органите за надзор на пазара 
следва да работят пропорционално на 
размера на предприятията и на малкия 
сериен и несериен характер на 
засегнатите производства, без да 
създават ненужни специални и 
неподходящи за МСП решения и без да 
излагат на риск защитата на 
обществените интереси.

(37) Настоящата директива следва да 
бъде широкообхватна, като 
същевременно спазва принципа „Мисли 
първо за малките предприятия!“, 
отчитайки административната тежест
и трудностите, с които се сблъскват 
МСП. В нея следва да бъдат определени 
облекчени правила по отношение на 
оценяването на съответствието и да 
бъдат предвидени предпазни клаузи за 
стопанските субекти, вместо да се 
предвиждат общи изключения и 
дерогации за този вид предприятия. 
Въпреки че изключенията при 
правилата за оценяване на 
съответствието следва да се 
тълкуват ограничително, те следва 
също така да се прилагат 
пропорционално, така че целта за 
подкрепа на МСП да не бъде лишена 
от съдържание.  Следователно при 
определянето на правилата за избора и 
изпълнението на най-подходящите 
процедури за оценяване на 
съответствието следва да бъде отчитано 
положението на МСП и задълженията за 
оценяване на съответствието следва да 
не създават прекомерна тежест за МСП. 
Освен това органите за надзор на пазара 
следва да работят пропорционално на 
размера на предприятията и на малкия 
сериен и несериен характер на 
засегнатите производства, без да 
създават ненужни специални и 
неподходящи за МСП решения и без да 
излагат на риск защитата на 
обществените интереси.
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Обосновка

Налице е противоречие, тъй като, от една страна, искаме да не се създава 
непропорционална тежест за МСП, а от друга страна заявяваме, че изключенията от 
правилата следва да се тълкуват стеснително. С това допълнение се стремим да 
изясним, че въпреки че  искаме МСП да бъдат подкрепяни, те не следва да използват 
неправомерно предоставената им възможност за изключения.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 37 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Когато стопанските субекти 
са използвали предпазни клаузи за 
конкретен продукт или услуга, те 
следва да информират 
потребителите, че въпросният 
продукт или услуга изцяло или 
частично не съответства на някое 
от изискванията за достъпност по 
настоящата директива, както и 
относно причините за 
несъответствието или за 
частичното съответствие. 
Информацията следва да се 
предоставя на потребителите по 
ясен, достъпен и лесен за разбиране 
начин.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел улесняване на оценяването 
на съответствието с приложимите 
изисквания е необходимо да се 
предвиди презумпция за съответствие за 
продуктите и услугите, които отговарят 
на доброволните хармонизирани 
стандарти, приети съгласно Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския 

(39) С цел улесняване на оценяването 
на съответствието с приложимите 
изисквания за достъпност е 
необходимо да се предвиди презумпция 
за съответствие за продуктите и 
услугите, които отговарят на 
доброволните хармонизирани 
стандарти, приети съгласно Регламент 
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парламент и на Съвета39 с цел 
определяне на подробните технически 
спецификации по отношение на тези 
изисквания. Комисията вече е отправила 
към европейските организации по 
стандартизация няколко искания за 
стандартизация в сферата на 
достъпността, които биха били 
относими към разработването на 
хармонизираните стандарти.

(ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета39 с цел 
определяне на подробните технически 
спецификации по отношение на тези 
изисквания. Комисията вече е отправила 
към европейските организации по 
стандартизация няколко искания за 
стандартизация в сферата на 
достъпността, които биха били 
относими към разработването на 
хармонизираните стандарти.
Комисията следва да обсъди 
отправянето на други искания за 
стандартизация относно 
специфичните въпроси, свързани с 
настоящата директива, тъй като 
хармонизираните стандарти на ЕС 
може значително да улеснят 
изпълнението на настоящата 
директива от страна на държавите 
членки и частния сектор. В тази 
връзка следва при разработването на 
тези стандарти организациите на 
хората с увреждания да участват 
пряко или с тях да се извършват 
консултации .

__________________ __________________

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

39 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 
Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
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Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Когато липсват хармонизирани 
стандарти и когато това е необходимо с 
цел хармонизация на пазара, Комисията 
следва да може да приема актове за 
изпълнение, с които да определя общи 
технически спецификации по 
отношение на изискванията за 
достъпност, определени в настоящата 
директива.

(40) Когато липсват хармонизирани 
стандарти и когато това е необходимо с 
цел хармонизация на пазара, Комисията 
следва да може да приема актове за 
изпълнение, с които да определя общи 
технически спецификации по 
отношение на изискванията за 
достъпност, определени в настоящата 
директива, с участието на 
организациите на хората с 
увреждания.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 42 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) При осъществяването на 
надзор на продуктите на пазара 
органите за надзор на пазара следва да 
извършват преглед на оценяването на 
съответствието в сътрудничество с 
хора с увреждания и организации на 
хората с увреждания.

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) По отношение на услугите 
информацията, необходима за 
оценяването на съответствието с 
изискванията за достъпност, следва да 
бъде предоставена в общите условия 
или в еквивалентен документ.

(43) По отношение на услугите 
информацията, необходима за 
оценяването на съответствието с 
изискванията за достъпност, следва да 
бъде предоставена в общите условия 
или в еквивалентен документ в 
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достъпен формат за хората с 
увреждания или хората с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения (напр. брайлово писмо, 
аудио описание за незрящи хора или 
хора с увредено зрение).

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Маркировката „CE“, указваща 
съответствието на продукта с 
изискванията за достъпност, е видимата 
последица от цял един процес, 
включващ оценяване на съответствието 
в широк смисъл. Настоящата директива 
следва да следва общите принципи, 
уреждащи маркировката „CE“ в 
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета1, в 
който се определят изискванията за 
акредитация и надзор на пазара във 
връзка с предлагането на пазара на 
продукти.

(44) Маркировката „CE“, указваща 
съответствието на продукта с 
изискванията за достъпност, е видимата 
последица от цял един процес, 
включващ оценяване на съответствието 
в широк смисъл. Настоящата директива 
следва да следва общите принципи, 
уреждащи маркировката „CE“ в 
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета1, в 
който се определят изискванията за 
акредитация и надзор на пазара във 
връзка с предлагането на пазара на 
продукти. Следва да се въведе отделна 
система за маркировка, за да бъде по-
ясно за всички потребители, 
включително за хората с увреждания, 
с възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения, че конкретни 
продукти и услуги са съобразени с 
настоящата директива. 
Маркировката „CE“ ще бъде 
допълнена от информация върху 
опаковката, посочваща 
достъпността за потребителите.

____________________ ____________________

1 Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 

1 Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 
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13.8.2008 г., стр. 30). 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 48 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Националните бази данни, 
които съдържат цялата относима 
информация относно степента на 
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достъпност на продуктите и 
услугите, изброени в член 1, параграфи 
1 и 2, следва да позволят по-добро 
приобщаване на хората с увреждания, 
с възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения и техните 
организации в надзора на продуктите 
на пазара.

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 49 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) Бази данни относно 
недостъпните продукти следва да 
бъдат създавани на национално и на 
европейско равнище.

Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 54 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54a) Изискванията за достъпност, 
определени в приложение I към 
настоящата директива, често се 
позовават на условия, които 
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обикновено се прилагат от 
съображения, свързани с 
достъпността, и в други 
хармонизирани законодателни актове 
на Съюза като Директива (ЕС) 2016/... 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 октомври 2016 г.1a. Тези 
термини са „достъпни за сетивата“ 
„разбираеми“, „функционално 
пригодни“ и „стабилни“. Достъпност 
за сетивата означава информацията, 
включително и компонентите на 
потребителския интерфейс, да бъде 
представена на потребителите във 
вид, в който те могат да я 
възприемат; функционална 
пригодност означава 
функциониращите елементи, 
включително компонентите на 
потребителския интерфейс и 
навигирането, да могат да се 
използват; разбираемост означава 
информацията, включително 
използването на потребителския 
интерфейс, да бъде разбираема; и 
стабилност означава съдържанието 
да е достатъчно стабилно, така че да 
може да бъде надеждно 
интерпретирано от най-различни 
потребителски агенти, включително 
помощни технологии.

____________________

1a Директива (ЕС) 2016/... на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно достъпността на 
уебсайтовете и мобилните 
приложения на организациите от 
обществения сектор (OВ L...).

Изменение 39

Предложение за директива
Съображение 54 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(54б) Настоящата директива следва 
да се прилага за всички начини на 
доставка на продукти и услуги, 
включително за продажбите от 
разстояние.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глави I, II—V и VII се прилагат 
за следните продукти:

1. Настоящата директива 
установява рамка за определяне на 
изискванията за достъпност на 
Съюза по отношение на продуктите, 
посочени в настоящия параграф, и 
услугите, посочени в параграф 2 и 
следващи, с цел да се гарантира 
свободното движение на тези 
продукти в рамките на вътрешния 
пазар, като в същото време се 
увеличава достъпността на 
продуктите и услугите за хора с 
увреждания и хора с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения.

Глави I, II – V и VII се прилагат на 
неизключителна основа за следните 
продукти:

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) терминални устройства АТМ; i) терминални устройства АТМ и 
платежни терминали;
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Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) домакински уреди, 
включително функциониращите 
посредством потребителски 
интерфейс.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) услуги за телефония и 
свързаното с тях потребителско крайно 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка;

a) услуги за телефония и 
свързаното с тях потребителско крайно 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка, както и
архитектурната среда, използвана от 
клиентите на центрове за 
обслужване на клиенти и на магазини 
в рамките на дейността на 
телефонни оператори;

Изменение 44

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги за въздушен, автобусен, 
железопътен и воден транспорт на 
пътници;

в) услуги за въздушен, автобусен, 
железопътен и воден транспорт на 
пътници и свързани инфраструктури, 
включително средата, управлявана 
от доставчиците на услуги и от 
операторите на инфраструктурата;

Изменение 45

Предложение за директива
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Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) банкови услуги; г) банкови и платежни услуги, 
както и архитектурната среда, 
използвана от клиентите на банкови 
услуги;

Изменение 46

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) електронна търговия е) електронна търговия, медийни и 
информационни уебсайтове, онлайн 
платформи и социални медии;

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) услуги по настаняване.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „достъпни продукти и услуги“ са 
продукти и услуги, които са осезаеми, 
използваеми и разбираеми в еднаква 
степен за лицата с функционални 
ограничения, включително лицата с 
увреждания, и останалите лица;

(1) „достъпни продукти и услуги“ са 
продукти и услуги, които са осезаеми, 
използваеми и разбираеми в еднаква 
степен за хората с увреждания, 
включително хората с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения, и останалите хора;
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
произвежда продукт или което възлага 
проектирането или производството на 
продукт и предлага този продукт на 
пазара със своето име или търговска 
марка;

(10) „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
произвежда продукт, изменя продукт 
по начин, който значително променя 
неговите потребителски и 
качествени характеристики, или
възлага проектирането или 
производството на продукт и предлага 
този продукт на пазара със своето име 
или търговска марка;

Изменение 50

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което закупува 
съответния продукт или получава 
съответната услуга с оглед на цели, 
извън неговата търговска или стопанска 
дейност, занаят или професия;

(15) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което закупува 
съответния продукт, представлява 
краен потребител на даден продукт
или получава съответната услуга на 
частно или общностно равнище с 
оглед на цели, извън неговата търговска 
или стопанска дейност, занаят или 
професия;

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) „доставчик на услуги“ означава 
всеки гражданин или юридическо лице 
в Съюза, по смисъла на член 48 от 
Договора, установен/о в държава 
членка и предлагащ/о или 
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предоставящ/о услуга, попадаща в 
приложното поле на настоящата 
директива.

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) „помощни технологии“ 
означава всеки елемент, част от 
оборудване или системен продукт, 
използвани за увеличаване, запазване 
или подобряване на функционалните 
възможности на хората с 
увреждания и хората с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения;

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) „услуга за достъп“ означава 
услуга като аудио описание, субтитри 
за глухи и за хора с увреден слух и 
жестомимичен език, която подобрява 
достъпността на аудио-визуалното 
съдържание за хората с увреждания;

Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21г) „субтитри за глухи и за хора с 
увреден слух“ означава 
синхронизирани визуални текстови 
алтернативи за словесна и несловесна 
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аудио информация, необходима за 
разбиране на медийното съдържание;

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21д) „аудио описание“ означава 
допълнителен звуков разказ, 
комбиниран с диалог, който описва 
основните аспекти на визуалното 
съдържание на аудио-визуалните 
медии, което не може да бъде 
разбрано само от основния 
звукозапис;

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21е) „звукови субтитри“ или 
„аудиосубтитри“ означава четене на 
глас на субтитри на националния 
език, когато диалозите са на различен 
език;

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21ж) „услуги за предаване“ означава 
услуги за телефония, които са 
извършвани от преводачи и 
позволяват на хората, които са глухи 
или с увреден слух или които имат 
говорни смущения, да комуникират по 
телефон с помощта на преводач с 
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лице, което може да чува по начин, 
„функционално еквивалентен“ на 
способността на лице без 
увреждания;

Изменение 58

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21з) „текст в реално време“ 
означава комуникация чрез предаване 
на текст, чиито знаци се предават 
от терминал в момента на изписване, 
така че комуникацията се възприема 
от потребителя като непрекъсната;

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21и) „средство за редактиране“ 
означава всеки софтуер или набор от 
софтуерни компоненти, който може 
да бъде използван от авторите, 
самостоятелно или в 
сътрудничество, за създаването или 
изменянето на съдържанието с цел 
използване от други лица, 
включително други автори;

Изменение 60

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компютърният хардуер и 
компютърните операционни системи с 
общо предназначение трябва да 

2. Компютърният хардуер и 
компютърните операционни системи с 
общо предназначение, както и 
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отговарят на изискванията, определени 
в раздел І от приложение І.

домакинските уреди, функциониращи 
посредством потребителски 
интерфейс, трябва да отговарят на 
изискванията, определени в раздел І от 
приложение І.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 62

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Услугите за телефония, 
включително услугите за връзка със 
службите за спешно реагиране, и 
свързаното с тях потребителско крайно 
оборудване с авангардни възможности 
за компютърна обработка трябва да 
отговарят на изискванията, определени 
в раздел ІІІ от приложение І. 
Държавите членки осигуряват 
наличието на поне една услуга за 
предаване, основаваща се на текст, и 
една услуга за предаване, основаваща 
се на видео комуникация, на цялата си 
територия и гарантират постоянно, 
при консултация с организациите на 
потребителите, включително с 
организациите, представляващи 
хората с увреждания, че те са 
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съвместими с услугите за телефония.

Държавите членки също така 
гарантират наличието на аудио 
комуникация, видео комуникация и 
комуникация чрез текст в реално 
време („цялостен разговор“) с 
националните, регионалните и 
местните служби за извънредни 
ситуации.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Аудио-визуалните медийни 
услуги и свързаното с тях 
потребителско крайно оборудване с 
авангардни възможности за компютърна 
обработка трябва да отговарят на 
изискванията, определени в раздел ІV от 
приложение І.

5. Аудио-визуалните медийни 
услуги и свързаното с тях 
потребителско крайно оборудване с 
авангардни възможности за компютърна 
обработка трябва да отговарят на 
изискванията, определени в раздел ІV от 
приложение І.

До датата, посочена в член 27, 
параграф 2, доставчиците на аудио-
визуални медийни услуги за радио- и 
телевизионно разпространение в 
Съюза трябва да предоставят 
услугите си, както следва:

- най-малко 75% от общото 
програмиране трябва да включва 
субтитри за глухи и хора с увреден 
слух

- най-малко 75% от общото 
програмиране със субтитри на 
национален език трябва да включва 
аудиосубтитри

- най-малко 5% от общото 
програмиране трябва да включва 
превод на жестомимичен език.

Държавите членки улесняват 
разработването на кодекс за 
поведение, приложим за 
доставчиците на аудио-визуални 
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медийни услуги под тяхната 
юрисдикция, за да гарантират, че 
аудио-визуалните медийни услуги 
стават достъпни за хората с 
увреждания без неоснователно 
забавяне.

Тези кодекси за поведение може да 
представляват мярка за 
саморегулиране или съвместно 
регулиране. Комисията и Групата на 
европейските регулатори за аудио-
визуални медийни услуги подкрепят 
обмена на най-добри практики между 
доставчиците на аудио-визуални 
медийни услуги за целта, посочена в 
алинея 2.

Кодексите за поведение включват 
изискване доставчиците на аудио-
визуални медийни услуги да докладват 
ежегодно на съответните държави 
членки относно предприетите мерки 
и напредъка, постигнат по 
отношение на посочената в алинея 2 
цел.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Банковите услуги, уебсайтовете, 
базираните на мобилни устройства 
банкови услуги, терминалите на 
самообслужване, включително 
терминалните устройства АТМ, 
използвани за предоставянето на 
банкови услуги, трябва да отговарят на 
изискванията, определени в раздел VІ от 
приложение І.

7. Банковите и платежните 
услуги, уебсайтовете, базираните на 
мобилни устройства банкови и 
платежни услуги, терминалите на 
самообслужване, включително 
платежните терминали и 
терминалните устройства АТМ, 
използвани за предоставянето на 
банкови и платежни услуги, трябва да 
отговарят на изискванията, определени 
в раздел VІ от приложение І.
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Изменение 65

Предложение за директива
Член 3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Електронната търговия трябва да 
отговаря на изискванията, определени в 
раздел VІІІ от приложение І.

9. Електронната търговия, 
медийните и информационните 
уебсайтове, както онлайн 
платформите и социалните медии
трябва да отговаря на изискванията, 
определени в раздел VIII от приложение 
I.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Държавите членки гарантират,
че архитектурната среда, използвана от 
клиентите на услуги за пътнически 
превоз, включително средата, 
управлявана от доставчиците на 
услугата и от операторите на 
инфраструктурата, както и 
архитектурната среда, използвана от 
клиентите на банкови услуги и центрове 
за обслужване на клиенти, както и на 
магазини в рамките на дейността на 
телефонни оператори, а също така и 
всяка друга услуга или място за 
закупуване на който и да е от 
продуктите, включени в настоящата 
директива, отговаря на изискванията 
за достъпност от приложение І, раздел 
X, с цел да увеличат максимално 
тяхното използване от хората с 
функционални ограничения, 
включително хората с увреждания и 
хората с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.
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Изменение 67

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват 
своето наименование, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и адреса, 
на който може да бъде установена 
връзка с тях, връху продукта или —
когато това не е възможно — върху 
опаковката му или в документ,
придружаващ продукта. В адреса се 
посочва едно-единствено място, на 
което може да се установи връзка с 
производителя.

6. Производителите посочват 
своето наименование, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка, адреса и 
най-малко телефона, на който може да 
бъде установена връзка с тях, върху
продукта или – когато това не е 
възможно – върху опаковката му или в 
документ, придружаващ продукта. В 
адреса се посочва едно-единствено 
място, на което може да се установи 
връзка с производителя.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите гарантират, че 
продуктът се придружава от инструкции 
и информация за безопасност на език, 
лесно разбираем за потребителите и 
крайните ползватели, определен от 
съответната държава членка.

7. Производителите гарантират, че 
продуктът се придружава от инструкции 
и информация за безопасност на език, 
лесно разбираем за потребителите и 
крайните ползватели, определен от 
съответната държава членка, и най-
малко на официален език за 
държавата, на територията на 
която се предлага за ползване или 
потребление.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При обосновано искане от 
компетентен национален орган

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

цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на продукта във всеки 
един момент, на език, който е лесно 
разбираем за него. По искане на органа 
те си сътрудничат с него при всяко 
действие, предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продукти, които 
са пуснали на пазара, и за гарантиране 
на съответствието с изискванията, 
посочени в член 3.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при обосновано искане от 
страна на компетентен национален
орган да предостави на този орган 
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден продукт;

a) да предостави на компетентен 
национален орган цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на даден продукт;

Изменение 71

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите посочват своето 
наименование, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който
може да бъде установена връзка с тях, 
връху продукта или — когато това не е 
възможно — върху опаковката му или 
в документ, придружаващ продукта.

4. Вносителите посочват своето 
наименование, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка, адреса и други данни, 
чрез които може да бъде установена 
връзка с тях, върху продукта или –
когато това не е възможно – върху 
неговата външна опаковка или в 
документ, придружаващ продукта.

Изменение 72

Предложение за директива
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Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Вносителите гарантират, че 
продуктът се придружава от инструкции 
и информация за безопасност на език, 
лесно разбираем за потребителите и 
другите крайни ползватели, определен
от съответната държава членка.

5. Вносителите гарантират, че 
продуктът се придружава от инструкции 
и информация за безопасност на език, 
лесно разбираем за потребителите и 
другите крайни ползватели, на 
официален език за територията на 
държавата членка по силата на 
националното законодателство и 
според определеното от съответната 
държава членка.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 74

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предоставят продукт на 
пазара, дистрибуторите действат с 
дължимата грижа по отношение на
изискванията на настоящата директива.

1. Когато предоставят продукт на 
пазара, дистрибуторите действат 
съгласно изискванията на настоящата 
директива.
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Изменение 75

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 производителят и 
вносителят са изпълнили 
изискванията, определени в член 5, 
параграфи 5 и 6 и в член 7, параграф 4, 
на него да 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 най-малко на официален 
език за територията държавата 
членка според определеното в 
националното законодателство.

Изменение 76

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 компетентния национален орган 
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.

Изменение 77
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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 
водят материален и електронен 
архив и да могат да предоставят 
информацията, посочена в параграф 1, в 
продължение на най-малко 10 години, 
след като продуктът им е бил доставен, 
и в продължение на най-малко 10 
години, след като те са доставили 
продукта.

Изменение 78

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 компетентния 
национален орган цялата информация, 
необходима за доказване на 
съответствието на услугата с 
изискванията за достъпност, посочени в 
член 3. По искане на тези органи те си 
сътрудничат с тях при всяко действие, 
предприето с цел привеждане на 
услугата в съответствие с посочените 
изисквания.

Изменение 79

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 

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

основното естество на продукта или 
услугата.

Изменение 80

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 хората с увреждания и хората 
с възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения, като се отчита 
честотата и продължителността на 
използване на конкретния продукт или 
конкретната услуга.

Изменение 81

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) значимостта на обема на 
продажбите и търговията в рамките 
на Съюза в съответствие с най-
новите налични данни.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В контекста на програмите, по 
които малките и средните 
предприятия (МСП) и съвсем 
малките предприятия могат да 
бъдат бенефициенти, Комисията 
взема под внимание инициативите, 
които помагат на МСП и съвсем 
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малките предприятия да интегрират 
аспектите, свързани с достъпността, 
когато проектират своите продукти 
или предоставят услугите си.

Могат да се разработят насоки, 
обхващащи особеностите на МСП, 
които развиват дейност в сектора на 
съответните продукти и услуги. При 
необходимост и в съответствие с 
параграф 3 Комисията може да 
изготви допълнителни 
специализирани материали, 
улесняващи прилагането на 
настоящата директива от страна на 
МСП.

Държавите членки гарантират, по-
специално чрез укрепване на мрежите 
и структурите за подпомагане, че 
насърчават МСП и съвсем малките 
предприятия да възприемат 
надежден подход по отношение на 
достъпността още на етапа на 
проектирането на продуктите и 
предоставянето на услугите.

Изменение 83

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.

Обосновка

Според Общ коментар № 2 (2014) на Комитета на ООН относно достъпността 
всяко понятие за „непропорционална тежест“ е недопустимо по принцип. В този 
коментар се постановява, че задължението за осигуряване на достъпността е 
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безусловно.

Изменение 84

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, в сътрудничество с 
националния орган за надзор на пазара 
и организациите, представляващи 
хората с увреждания.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато стопанските субекти са 
използвали изключението, превидено 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. Окончателното 
решение за това дали да се 
предостави изключение се взема от 
органа за надзор на пазара на 
държавата членка за всеки отделен 
случай, като се взема предвид 
независимата външна оценка, 
извършена от трето лице, която 
може да е била предоставена от 
стопанския субект.
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Изменение 86

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 а (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.

Изменение 87

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Когато стопанските субекти 
са използвали изключението, 
предвидено в параграфи 1 – 5, за 
конкретен продукт или услуга, те 
информират потребителите, че 
въпросният продукт или услуга 
изцяло или частично не съответства 
на някое от изискванията за 
достъпност по настоящата 
директива, както и относно 
причините за несъответствието или 
за частичното съответствие.

Информацията се предоставя на 
потребителите по ясен, достъпен и 
лесен за разбиране начин. 
Информацията, заедно с евентуална 
допълнителна информация относно 
достъпността, се дава върху самия 
продукт, когато това е възможно, и 
на мястото или в момента на 
продажбата или предоставянето на 
услугата, за да се предостави 
възможност на потребителите да 
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направят информиран избор.

Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 89

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (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.

Изменение 90

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 91

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 92

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки създават 
обществено достъпен регистър на 
базите данни с недостъпните 
продукти. Потребителите следва да 
могат да правят справки и да 
съхраняват информацията 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 
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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.

Изменение 93

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Може да се установи 
структуриран диалог между 
съответните заинтересовани 
страни, включително между хората с 
увреждания и техните 
представителни организации и 
органите за надзор на пазара, за да се 
гарантира, че са въведени подходящи 
и последователни принципи за 
оценката на исканията за 
изключения от съответствието с 
изискванията за достъпност по 
отношение на продуктите и 
услугите.

Изменение 94

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят, 
прилагат и периодично актуализират 
подходящи процедури с цел:

1. Държавите членки, в 
сътрудничество с организациите, 
представляващи хората с 
увреждания, определят, прилагат и 
периодично актуализират подробни и 
всеобхватни подходящи процедури с 
цел:
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Изменение 95

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

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

Изменение 96

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8 а (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, 
предвидени в настоящата директива, 
или когато това се счита за 
необходимо вследствие на искане от 
страна на Комисията да изрази 
становище относно изключенията 
от тези изисквания, Комисията 
може да създаде работна група, 
съставена от представители на 
националните органи за надзор на 
пазара и представителните 
организации на заинтересованите 
страни, включително на хората с 
увреждания.
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Изменение 97

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, 
организациите, представляващи 
хората 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.

Изменение 98

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискванията за достъпност, 
посочени в член 21, се прилагат 
дотолкова, доколкото не налагат 
прекомерна тежест на 
компетентните органи за целите на 
настоящия член.

заличава се

Изменение 99

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се направи оценка дали 
съответствието с изискванията за 

заличава се
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достъпност, посочени в член 21, 
налага прекомерна тежест, 
съответните компетентни органи 
вземат предвид следното:

a) размера, ресурсите и 
естеството на съответните 
компетентни органи;

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;

Изменение 100

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 
органи.

3. Оценката дали съответствието с 
изискванията за достъпност, посочени в 
член 21, налага прекомерна тежест се 
извършва от съответните компетентни 
органи. Липсата на приоритет, време 
или знания не се счита за 
основателна причина да се твърди, че 
тежестта е непропорционална.

Изменение 101

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато компетентният орган 
е използвал изключението за 
конкретен продукт или услуга, той 
уведомява Комисията и информира 
потребителите, че въпросният 
продукт или услуга изцяло или 
частично не съответства на някое 
от изискванията за достъпност по 
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настоящата директива, както и 
относно причините за 
несъответствието или за 
частичното съответствие.

Информацията се предоставя на 
потребителите по ясен, достъпен и 
лесен за разбиране начин. 
Информацията, заедно с евентуална 
допълнителна информация относно 
достъпността, се дава върху самия 
продукт, когато това е възможно, и 
на мястото или в момента на 
продажбата или предоставянето на 
услугата, за да се предостави 
възможност на потребителите да 
направят информиран избор.

Изменение 102

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 103

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 представляват 
алтернатива за стопанските субекти 
по отношение на задължението им да 
направят своите продукти или услуги 
достъпни.
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Изменение 104

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
разпределят необходимите ресурси, за 
да се гарантира налагането и 
събирането на глобите. Приходите 
от глоби могат да се реинвестират в 
мерки, свързани с достъпността.

Изменение 105

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 – три
години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Изменение 106

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не по-късно от [… въведете дата – три
години след началото на прилагане на 
настоящата директива] и на всеки три
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за прилагането на настоящата 
директива.
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Изменение 107

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компютърен хардуер и компютърни
операционни системи с общо 
предназначение

Компютърен хардуер с общо 
предназначение, операционни системи 
с общо предназначение и домакински 
уреди, използвани от потребителски 
интерфейс

Изменение 108

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – точка 1

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:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с увреждания и от хора с 
възрастово обусловени или други 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява чрез спазване на следните 
изисквания за достъпност:

Изменение 109

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

iv) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в електронни 
документи, които не са в интернет, 
като те са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни;

Изменение 110

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – 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:

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

ii) по обикновен и точен начин 
информира потребителите;

Изменение 111

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – 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, 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 

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;
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представяни по различни начини и 
чрез повече от един сетивен канал, и

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

iia) предоставя се на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати могат да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат.

Изменение 112

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – точка 2 – уводна част

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:

Изменение 113

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ако продуктът осигурява 
визуални режими на работа за 
комуникация и експлоатация, 
осигурява характеристики, които 
позволяват на потребителите да 
използват по-добре своята ограничена 
зрителна способност, включително 
като предоставя гъвкаво увеличение 
без загуба на съдържание или 
функционалност, гъвкав контраст и 
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яркост;

Изменение 114

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 115

Предложение за директива
Приложение I – раздел І – 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, продуктът осигурява 
характеристики, които позволяват 
на потребителите да използват 
продукта 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;

Изменение 116

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Услуги за подпомагане

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
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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 потребители с 
увреждания и ползватели с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения.

Изменение 117

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІ – 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 платежни 
терминали

Изменение 118

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІ – 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:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с увреждания и хора с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява чрез спазване на следните 
изисквания за достъпност:
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Изменение 119

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІ – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) 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;

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

iv) в нея се изброява и разяснява 
как се задействат и използват 
характеристиките на продукта по 
отношение на достъпността и 
неговата съвместимост с помощни 
технологии;

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

Изменение 120

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІ – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) функционалността на продукта, 
като се предвиждат функции, насочени 
към удовлетворяване на потребностите 
на хората с увреждания и на хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения в съответствие с точка 
2;
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Изменение 121

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част А – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба от хора с 
функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услугите се 
осигурява, като:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба от хора с 
увреждания и хора с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения, предоставянето на услугите 
се осигурява, като:

Изменение 122

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част А – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) електронната информацията, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);
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Изменение 123

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – 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, 
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;

Изменение 124

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част А – точка 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 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 
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оперативната съвместимост с 
различни потребителски агенти и 
помощни технологии, налични на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

Изменение 125

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част А – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 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 увреждания и на хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения:

Изменение 126

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – 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:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с увреждания и от хора с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява чрез спазване на следните 
изисквания за достъпност:

Изменение 127

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията относно a) 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), 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 яснота при 
предвидими условия на употреба;

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 те са лесни за възприемане, 
функционално пригодни;

iva) разбираеми и стабилни;

Изменение 128

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – 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:

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;
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Изменение 129

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – 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:

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; 

iia) предоставя се на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати могат да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат; 

Изменение 130

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 131

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 – заглавие

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

Изменение 132

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 133

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) продуктът, който поддържа 
двустранна гласова комуникация, 
позволява също така 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 
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повикване;

Изменение 134

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 – буква и в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) 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;

Изменение 135

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 – буква и г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иг) 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;

Изменение 136

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 – буква и д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 137

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІІІ – част Б – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Услуги за подпомагане

Когато са налични, помощните услуги 
(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 ползватели с 
увреждания и с възрастово обусловени 
или всякакви други нарушения.

Изменение 138

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част А – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

i) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в рамките на 
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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;

електронния указател на програмите 
(ЕПУ), 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 информацията, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);

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

Изменение 139

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – 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, 
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;
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Изменение 140

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част А – точка 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 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;

Изменение 141

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част А – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 увреждания и на хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения, като доставчикът 
на услуги осигурява най-малко 
следните услуги за достъп:

i) субтитри за глухи и за хора с 
увреден слух (SDH);
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ii) аудиоописание;

iii) аудиосубтитри;

iv) жестомимичен превод,

Изменение 142

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част А – точка 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 143

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част А – точка 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE583.968v03-00 72/99 AD\1115175BG.docx

BG

необходимите изисквания за 
осигуряване на контрола на 
ползвателите върху субтитрите за 
глухи и хора с увреден слух.

ii) доставчиците на услуги 
гарантират, че аудиоописанието и 
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 за ефективно отразяване 
на 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. Когато е 
възможно, се приемат изисквания за 
гарантиране на контрола на 
ползвателите върху предоставянето 
на превода на жестомимичен език.

Изменение 144

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част А – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Услуги за подпомагане

Когато са налични, помощните услуги 
(бюра за помощ, телефонни центрове, 
техническа помощ, услуги за 
предаване и услуги за обучение) 
предоставят информация относно 
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достъпността на услугата и нейната 
съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.

Изменение 145

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – 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:

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба на продуктите от 
хора с увреждания и от хора с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения, проектното решение и 
производството на продуктите се 
осъществява чрез спазване на следните 
изисквания за достъпност:

Изменение 146

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

iv) се предоставя в достъпен 
интернет формат и в електронни 
документи, които не са в интернет, 
като те са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни;

Изменение 147

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – 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:

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;

Изменение 148

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – 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:

i) съдържанието на 
инструкциите трябва да бъде 

i) предоставят се в достъпен 
интернет формат и в електронен 
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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 

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

iia) предоставя се на 
алтернативни неелектронни 
формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати могат да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат

Изменение 149

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – 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 ЕС и на международно 
равнище, включително слухови 
технологии, като например слухови 
апарати, теленамотки, кохлеарни 
импланти, спомагателни слухови 
устройства.

Изменение 150

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Потребителски интерфейс и 
проектно решение по отношение на 
функционалността   

Изисквания за функционалност на 
потребителския интерфейс и дизайна
на продукта:

Изменение 151

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) 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;

Изменение 152

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 153

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 154

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 155

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ид) продуктът поддържа 
предоставянето на наличните услуги 
за достъп поотделно и в комбинация 
една с друга; 

Изменение 156

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и е (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 157

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иж) 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;

Изменение 158

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 – буква и з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

из) продуктът осигурява начин за 
ефективно безжично свързване със 
слухови технологии, като например 
слухови апарати, теленамотки, 
кохлеарни импланти и спомагателни 
слухови устройства.
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Изменение 159

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІV – част Б – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Услуги за подпомагане

Когато са налични, помощните услуги 
(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 ползватели с 
увреждания и хора с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения.

Изменение 160

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част А – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба от хора с 
функционални ограничения, 
включително хора с увреждания, 
предоставянето на услугите се 
осигурява, като: 

С цел да се увеличи максимално 
очакваната употреба от хора с 
увреждания и хора с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения, предоставянето на услугите 
се осигурява, като:

Изменение 161

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част А – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 

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

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 б)

ii) осигуряват се алтернативи на 
нетекстовото съдържание;

ii) в информацията се изброява и 
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 съгласно Регламент № 
1107/2006, Регламент № 1177/2010, 
Регламент № 1371/2007 и Регламент 
№ 181/2011.

iii) електронната информацията, 
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 могат да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат.

Изменение 162

Предложение за директива
Приложение I – 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 

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 
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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;  

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;

Изменение 163

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част А – точка 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) 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;

Изменение 164

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част А – точка 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) се включват функции, практики, 
политики и процедури и промени в 
действието на целевата услуга с оглед 
удовлетворяване на потребностите на 
хората с увреждания и на хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения: 

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)

Изменение 165

Предложение за директива
Приложение I – раздел V – част А – точка 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 166

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

1a. Услуги за подпомагане

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 хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.

Изменение 167

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

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:

Изменение 168

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – част А – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

i) информацията се предоставя в 
достъпен интернет формат и в 
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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;

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) в информацията се изброява и 
разяснява как да се използват 
характеристиките за достъпност на 
услугата в съчетание със 
съответното терминално 
оборудване;

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

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

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

Изменение 169

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – част А – 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 

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 
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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;

Изменение 170

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – част А – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 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;

Изменение 171

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – част А – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 увреждания и на хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
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други нарушения:

i) 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.

Изменение 172

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – част А – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 173

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – част А – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Услуги за подпомагане

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 хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.



AD\1115175BG.docx 87/99 PE583.968v03-00

BG

Изменение 174

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІ – 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; 
автомати за продажба на билети и 
автомати за регистрация на пътници, 
използвани за предоставянето на услуги 
за пътнически превоз отговарят на 
изискванията, определени в раздел II:

Изменение 175

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – част А – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) в информацията се 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 информацията, 
включително свързаните с нея онлайн 

iii) предоставя се на 
алтернативни неелектронни 



PE583.968v03-00 88/99 AD\1115175BG.docx

BG

заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква в);

формати при поискване. 
Алтернативните неелектронни 
формати могат да включват 
уголемени шрифтове, брайлово писмо 
или лесен за четене формат

Изменение 176

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – 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, 
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;

Изменение 177

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – част А – точка 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 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 
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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;

Изменение 178

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – част А – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 увреждания и хората с 
възрастово обусловени или всякакви 
други нарушения чрез осигуряване на 
възможност за ползване на целия 
документ, динамично представяне, 
възможност за синхронизиране на
текста и аудио съдържанието, 
технология за преминаване от текст 
към реч, които позволяват 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.
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Изменение 179

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – част А – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Услуги за подпомагане

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 хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.

Изменение 180

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІ – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 181

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронна търговия Електронна търговия, уебсайтове на 
продукти и услуги, медийни и 
информационни уебсайтове, онлайн 
платформи и социални медии
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Изменение 182

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ – част А – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) 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, като те 
са достъпни за сетивата, 
функционално пригодни, разбираеми и 
стабилни 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 информацията, 
включително свързаните с нея онлайн 
заявки, необходими за 
предоставянето на услугата, се 
осигуряват в съответствие с буква б).

Изменение 183

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ – 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 

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 
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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;

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;

Изменение 184

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ – част А – точка 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) 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 
равнището на ЕС и на международно 
равнище;

Изменение 185

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ – част А – точка 1 – буква б б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Изменение 186

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ – част А – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Услуги за подпомагане

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 хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.

Изменение 187

Предложение за директива
Приложение I – раздел VІІІ а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ VІІІа

Услуги по настаняване

A. Услуги

1. С цел да се увеличи максимално 
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очакваната употреба от хора с 
увреждания и хора с възрастово 
обусловени или всякакви други 
нарушения, предоставянето на 
услугите се осигурява, като:

a) се предоставя информация за 
функционирането на услугата и за 
нейните характеристики и 
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 
стабилни 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 
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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) 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.

д) се осигурява достъпността на 
архитектурната среда за хора с 
увреждания в съответствие с 
изискванията на раздел XI.

е) се осигурява достъпността на 
всички общи пространства (рецепция, 
вход, съоръжения за отдих, 
конферентни зали и др.)

ж) 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. Услуги за подпомагане

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 
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съвместимост с помощни технологии 
и услуги, в достъпни режими на 
комуникация за хора с увреждания и 
хора с възрастово обусловени или 
всякакви други нарушения.

Изменение 188

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІХ – 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 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;

Изменение 189

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІХ – част Б – точка 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) 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 
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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.

Изменение 190

Предложение за директива
Приложение I – раздел ІХ – 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.

Изменение 191

Предложение за директива
Приложение I – раздел Х – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изисквания за достъпност за целите на 
член 3, параграф 10 във връзка с 
архитектурната среда, в която се 
предоставят продукти и услуги, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива
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Изменение 192

Предложение за директива
Приложение I – раздел Х – 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;
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