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Изменение 55
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно достъпността на уебсайтовете 
на органите от обществения сектор

относно достъпността на уебсайтовете 
на органите от обществения сектор и на 
доставчиците на услуги от общ 
интерес (текст от значение за ЕИП)

Or. fr

Обосновка

Il est nécessaire d&apos;élargir le champ d&apos;application de la proposition afin de 
parvenir à un changement systématique dans le domaine de l&apos;accessibilité des sites 
web. Selon la disposition de l&apos;article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées, les sites web et les services web proposés au public 
devraient être couverts par la directive. Ceci s&apos;inscrit également dans 
l&apos;application de l&apos;engagement de la Commission européenne à travers 
l&apos;action 64 de l&apos;Agenda numérique européen, visant à garantir que &quot;les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d&apos;ici 2015&quot;.

Изменение 56
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Ангелика 
Вертман

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Тенденцията към изграждане на 
цифрово общество предоставя на 
потребителите нови начини за достъп до 
информация и услуги. Доставчиците на 
информация и услуги, като например 
органи от обществения сектор, разчитат 

(1) Тенденцията към изграждане на 
цифрово общество предоставя на 
потребителите нови начини за достъп до 
информация и услуги. Доставчиците на 
информация и услуги, като например 
органи от обществения сектор, разчитат 
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все повече на интернет, за да изготвят, 
събират и предоставят широк спектър от 
онлайн информация и услуги, които са 
от съществено значение за обществото.

все повече на интернет, за да изготвят, 
събират и предоставят широк спектър от 
онлайн информация и услуги, които са 
от съществено значение за обществото. 
Във връзка с това сигурността на 
предаването на информация и 
защитата на лични данни са от 
огромно значение.

Or. en

Изменение 57
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се 
осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители и 
по-специално за хората с функционални 
ограничения, включително за лицата с 
увреждания. В съдържанието на 
уебсайтовете се включва текстова, както 
и не-текстова информация, а също и 
изтегляне на формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания.

(2) Достъпността на уебсайтовете се 
осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители и 
по-специално за хората с функционални 
ограничения, включително за лицата с 
увреждания. В съдържанието на 
уебсайтовете се включва текстова, както 
и не-текстова информация, а също и 
изтегляне на формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания. При 
всички случаи разпоредбите на 
настоящата директива следва да се 
прилагат за всички уебсайтове, в 
които се предоставят услуги, а не 
само към самите услуги. Настоящата 
директива трябва изрично да обхване 
приложенията за смартфони и 
таблети, които предлагат услуги, 
предоставяни от уебсайтовете на 
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обществените органи.

Or. es

Изменение 58
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се
осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители и 
по-специално за хората с 
функционални ограничения, 
включително за лицата с увреждания. В 
съдържанието на уебсайтовете се 
включва текстова, както и не-
текстова информация, а също и 
изтегляне на формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания.

(2) Достъпността на уебсайтовете се 
осигурява чрез принципи и техники, 
които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители,
включително за лицата с увреждания и 
хората в напреднала възраст.

Or. en

Изменение 59
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Достъпността на уебсайтовете се 
осигурява чрез принципи и техники, 

(2) Достъпността на уебсайтовете се 
осигурява чрез принципи и техники, 
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които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да
стане достъпно за всички потребители и 
по-специално за хората с функционални 
ограничения, включително за лицата с 
увреждания. В съдържанието на 
уебсайтовете се включва текстова, както 
и не-текстова информация, а също и 
изтегляне на формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания.

които трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на уебсайтове, с цел 
съдържанието на тези уебсайтове да 
стане достъпно за всички потребители и 
по-специално за хората с функционални 
ограничения, включително за лицата с 
увреждания и възрастното население. 
В съдържанието на уебсайтовете се 
включва текстова, както и не-текстова 
информация, а също и изтегляне на 
формуляри и двупосочно 
взаимодействие, напр. обработка на 
цифрови формуляри, установяване на 
истинността и извършване на 
транзакции, като например по 
разглеждане на случаи и плащания.

Or. en

Изменение 60
Клод Морайс

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Достъпността на уебсайтовете, 
по-специално ангажиментът всички 
обществени уебсайтове да бъдат 
достъпни до 2010 г., е включена в 
декларацията на министрите на ЕС 
от Рига през 2006 г. за интегриращо 
информационно общество;

Or. en

Изменение 61
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Плана за действие за електронно 
управление през периода 2011—2015 г. 
на Комисията се призовава за действия 
за разработване на услугите за 
електронно управление, които да 
гарантират всеобхватност и достъпност.

(3) В Плана за действие за електронно 
управление през периода 2011—2015 г. 
на Комисията се призовава за действия 
за разработване на услугите за 
електронно управление, които да 
гарантират всеобхватност и достъпност. 
Същевременно са необходими повече 
усилия за ефективното прилагане на 
политиката за електронно 
приобщаване, чиято цел е намаляване 
на различията в използването на 
информационните и комуникационни 
технологии и насърчаване на 
използването на информационните и 
комуникационни технологии за 
преодоляване на изключването и 
подобряване на икономическите 
резултати, възможностите за 
заетост, качеството на живот, 
социалното участие и сближаване, 
включително демократичните 
консултации.

Or. en

Изменение 62
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Плана за действие за електронно 
управление през периода 2011—2015 г. 
на Комисията се призовава за действия 
за разработване на услугите за 
електронно управление, които да 
гарантират всеобхватност и достъпност.

(3) В Плана за действие за електронно 
управление през периода 2011—2015 г. 
на Комисията се призовава за действия 
за разработване на услугите за 
електронно управление, които да 
гарантират всеобхватност и достъпност. 
От друга страна, през 2006 г. с 
Декларация от Рига държавите 
членки се ангажираха да подобрят 
достъпността до уебсайтовете на 
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органите от обществения сектор.

Or. es

Изменение 63
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико Гал-Пелц, Ангелика 
Вертман

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В своето съобщение „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“ Комисията обяви, че 
уебсайтовете на обществения сектор 
следва да бъдат напълно достъпни не 
по-късно от 2015 г.

(4) В своето съобщение, озаглавено
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“, инициатива на 
„Европа 2020“, Комисията обяви, че 
уебсайтовете на обществения сектор 
следва да бъдат напълно достъпни не 
по-късно от 2015 г.

Or. en

Изменение 64
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Изключително важно е 
нарастването на полезните 
взаимодействия между водещи 
инициативи като „Програма в 
областта на цифровите технологии в 
Европа“, „Програма за нови умения и 
работни места“, „Съюз за иновации“, 
„Младежта в движение“, „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ и 
„Европейска платформа срещу 
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бедността и социалното 
изключване“.

Or. en

Изменение 65
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико Гал-Пелц, Ангелика 
Вертман

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С ратифицирането на Конвенцията 
на Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания 
(наричана по-долу „Конвенцията на 
ООН“) по-голямата част от държавите 
членки и Съюза са се ангажирали с 
нейното сключване „да предприемат 
подходящи мерки за осигуряване за 
хората с увреждания на достъп, 
равноправно с всички останали, до 
информационните и комуникационни 
технологии“ и „да вземат подходящи 
мерки за […] подпомагане достъпа на 
хората с увреждания до нови 
информационни и комуникационни 
технологии и системи, включително 
интернет“.

(6) С ратифицирането на Конвенцията 
на Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания 
(наричана по-долу „Конвенцията на 
ООН“) по-голямата част от държавите 
членки и Съюза са се ангажирали с 
нейното сключване „да предприемат 
подходящи мерки за осигуряване за 
хората с увреждания на достъп, 
равноправно с всички останали, до 
информационните и комуникационни 
технологии“ и „да вземат подходящи 
мерки за […] подпомагане достъпа на 
хората с увреждания до нови 
информационни и комуникационни 
технологии и системи, жестомимични 
езици, включително интернет“.

Or. en

Изменение 66
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Универсалният дизайн следва да 
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служи като основа за новите 
технологии, като „универсален 
дизайн“ означава дизайн на изделия, 
жизнена среда, програми и услуги, 
които да се ползват в максимална 
степен от всички хора, без да се 
налага тяхното адаптиране или 
специализиран дизайн1.
__________________
1 Конвенция на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, чл. 2

Or. en

Изменение 67
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г. се 
основава на Конвенцията на ООН и 
включва действия в няколко 
приоритетни области, включително 
достъпността на уебсайтовете, с цел 
„осигуряване на достъпност на стоките, 
услугите, включително обществените 
услуги, и спомагателните уреди и 
пособия за хора с увреждания“.

(7) Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г., 
чиято цел е да премахне 
препятствията, които пречат на 
лицата с увреждания да участват 
равностойно в обществото, се 
основава на Конвенцията на ООН и 
включва действия в няколко 
приоритетни области, включително 
достъпността на уебсайтовете, с цел 
„осигуряване на достъпност на стоките, 
услугите, включително обществените 
услуги, и спомагателните уреди и 
пособия за хора с увреждания“.

Or. en
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Изменение 68
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Резолюцията на Европейския 
парламент от 25 октомври 2011 г. 
относно мобилността и 
интеграцията на хората с 
увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010—2020 г. подчертават, че 
новаторските и основани на знанието 
икономики не могат да се развиват 
без достъпно съдържание и 
представяне на информацията за 
лицата с увреждания в съответствие 
с обвързващите законодателни 
актове, например достъпни 
уебстраници за слепите и 
съдържание със субтитри за хората с 
увреден слух, включително услуги на 
средствата за масово осведомяване, 
онлайн услуги, достъпни за хората, 
използващи жестомимични езици, 
приложения за мобилни телефони и 
реагиращи на допир и звукови 
помощни приспособления в 
публичните медии2.
__________________
1 ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 9

Or. en

Изменение 69
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Бързоразвиващият се пазар на 
достъпност на уебсайтовете обхваща 
гама от икономически оператори, които 
разработват уебсайтове или софтуерни 
инструменти за създаване, управление и 
тестване на уебстраници, създават т.нар. 
потребителски агенти (user agents, т.е. 
съответен софтуер за ползване на 
уебсайтовете от потребителите), като 
например уеб браузъри и свързани 
помощни технологии, изпълняват 
услуги по сертифициране или
предоставят обучение.

(9) Бързоразвиващият се пазар на 
достъпност на уебсайтовете обхваща 
гама от икономически оператори, които 
разработват уебсайтове или софтуерни 
инструменти за създаване, управление и 
тестване на уебстраници, създават т.нар. 
потребителски агенти (user agents, т.е. 
съответен софтуер за ползване на 
уебсайтовете от потребителите), като 
например уеб браузъри и свързани 
помощни технологии, изпълняват 
услуги по сертифициране, предоставят 
обучение или канали за социална 
комуникация, интегрирани в 
уебсайтовете.

Or. es

Изменение 70
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Бързоразвиващият се пазар на 
достъпност на уебсайтовете обхваща 
гама от икономически оператори, които 
разработват уебсайтове или софтуерни 
инструменти за създаване, управление и
тестване на уебстраници, създават т.нар. 
потребителски агенти (user agents, т.е. 
съответен софтуер за ползване на 
уебсайтовете от потребителите), като 
например уеб браузъри и свързани 
помощни технологии, изпълняват 
услуги по сертифициране или 
предоставят обучение.

(9) Бързоразвиващият се пазар на 
достъпност на уебсайтовете обхваща 
гама от икономически оператори, които 
разработват уебсайтове или софтуерни 
инструменти за създаване, управление и 
тестване на уебстраници, създават т.нар. 
потребителски агенти (user agents, т.е. 
съответен софтуер за ползване на 
уебсайтовете от потребителите), като 
например уеб браузъри и свързани 
помощни технологии, изпълняват 
услуги по сертифициране или 
предоставят обучение. Във връзка с 
това голямо значение имат усилията, 
полагани в рамката на Широката 
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коалиция за цифрови умения, която е 
продължение на пакета за 
заетостта, насочена е към 
специалисти в областта на 
информационните и комуникационни 
технологии и има за цел да отговори 
на разликите в уменията, 
включително грамотността и 
работните умения, в областта на 
информационните и комуникационни 
технологии.

Or. en

Изменение 71
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Необходимо е сближаване на 
националните мерки на равнище ЕС, 
основано на споразумение относно 
изискванията за достъпност за 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор, за да се сложи край 
на разпокъсването. То би намалило 
несигурността за създателите на 
уебсайтове и би спомогнало за 
оперативната съвместимост. Чрез 
използването на изисквания за 
достъпност, които са технологично 
неутрални, няма да се спъват 
иновациите, а е възможно дори 
евентуално те да бъдат стимулирани.

(13) Необходимо е сближаване на 
националните мерки на равнище ЕС, 
основано на споразумение относно 
изискванията за достъпност за 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор и на някои 
доставчици на услуги от общ 
интерес, за да се сложи край на 
разпокъсването. То би намалило 
несигурността за създателите на 
уебсайтове и би спомогнало за 
оперативната съвместимост. Чрез 
използването на изисквания за 
достъпност, които са технологично 
неутрални, няма да се спъват 
иновациите, а е възможно дори 
евентуално те да бъдат стимулирани.

Or. fr

Изменение 72
Сирпа Пиетикяйнен
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Необходимо е сближаване на 
националните мерки на равнище ЕС, 
основано на споразумение относно 
изискванията за достъпност за 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор, за да се сложи край 
на разпокъсването. То би намалило 
несигурността за създателите на 
уебсайтове и би спомогнало за 
оперативната съвместимост. Чрез 
използването на изисквания за 
достъпност, които са технологично 
неутрални, няма да се спъват 
иновациите, а е възможно дори
евентуално те да бъдат стимулирани.

(13) Необходимо е сближаване на 
националните мерки на равнище ЕС, 
основано на споразумение относно 
изискванията за достъпност за 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор, за да се сложи край 
на разпокъсването. То би намалило 
несигурността за създателите на 
уебсайтове и би спомогнало за 
оперативната съвместимост. 
Държавите членки следва да 
насърчават използването на 
адекватни и оперативно съвместими
изисквания за достъпност при търгове 
за съдържанието на уебсайтове.
Технологично неутралните 
изисквания за достъпност няма да 
спъват иновациите, а е възможно дори 
евентуално да ги стимулират.

Or. en

Изменение 73
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Гражданите следва да се 
облагодетелстват от по-широк достъп до 
онлайн услуги от обществения сектор и 
да получават услуги и информация, 
които ще улеснят упражняването на 
правата им в целия ЕС, а именно 
правото им на свободно предвижване и 
пребиваване на територията на Съюза и 

(15) Гражданите следва да се 
облагодетелстват от по-широк достъп до 
онлайн услуги от обществения сектор и 
да получават услуги и информация, 
които ще улеснят ежедневния им 
живот и упражняването на правата им 
в целия ЕС, а именно правото им на 
свободно предвижване и пребиваване на 
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свободата им на установяване и 
предоставяне на услуги.

територията на Съюза и свободата им на 
установяване и предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 74
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15a. Онлайн услугите заемат все по-
голямо място в нашето общество. 
Интернет е важен инструмент за 
достъп до информация, образование и 
участие в социалния живот. Поради 
това е необходимо за целите на 
социалното приобщаване на всички
хора да бъде предоставена 
възможност за безпрепятствен 
достъп до уебсайтовете на органите 
от обществения сектор, както и до 
уебсайтове, които предоставят 
основни услуги за обществото, 
например до важни информационни 
сайтове и библиотеки, банкови 
услуги(„онлайн банкиране“), 
информация и услуги на 
заинтересованите страни и т.н.

Or. de

Изменение 75
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Определените в настоящата 
директива изисквания за достъпност на 
уебсайтовете са технологично 
неутрални. Те само посочват какви 
основни функционални изисквания 
трябва да бъдат изпълнени, за да могат 
потребителите да възприемат даден 
сайт, да го ползват или да разбират 
неговото съдържание. Те не определят 
как трябва да бъде постигнато това или 
каква технология следва да бъде 
избрана за конкретен сайт, онлайн 
информация или приложение. По този 
начин те не възпрепятстват иновациите.

(16) Определените в настоящата 
директива изисквания за достъпност на 
уебсайтовете са технологично 
неутрални. Те само посочват какви 
основни функционални изисквания 
трябва да бъдат изпълнени, за да могат 
потребителите да възприемат даден 
сайт, да го ползват или да разбират 
неговото съдържание. Те не определят 
как трябва да бъде постигнато това или 
каква технология следва да бъде 
избрана за конкретен сайт, онлайн 
информация или приложение. По този 
начин те не възпрепятстват иновациите 
и са платформено независими при 
крайните потребители.

Or. en

Изменение 76
Клод Морайс

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Изискванията за достъпност на 
уебсайтовете следва да бъдат 
изпълнени по-скоро чрез прилагането 
на подхода за универсален дизайн, а не 
чрез разработване на отделен, 
специализиран или адаптиран дизайн, 
като дизайнът на изделия, жизнена 
среда, програми и услуги следва да 
може в най-голяма степен да се 
използва от всяко лице в 
съответствие с член 9 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

Or. en
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Изменение 77
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органите от обществения сектор 
следва да играят своята роля в 
насърчаването на пазарите за онлайн 
съдържание, както се подчертава в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа. Правителствата 
могат да стимулират пазарите на 
съдържание чрез предоставяне на 
информация от обществения сектор при 
прозрачни, ефективни и 
недискриминационни условия. Това е 
важен източник за потенциален растеж 
на иновативни онлайн услуги.

(18) Органите от обществения сектор 
следва да играят своята роля в 
насърчаването на пазарите за онлайн 
съдържание, както се подчертава в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа. Правителствата 
могат да стимулират пазарите на 
съдържание чрез предоставяне на 
информация от обществения сектор при 
прозрачни, ефективни и 
недискриминационни условия. Това е 
важен източник за потенциален растеж 
на иновативни онлайн услуги. Освен 
това в този смисъл следва да се 
използват нови и иновативни 
пилотни проекти, например в 
областта на жестомимичния език 
от 2013 г., въз основа на решението за 
финансиране на Европейския 
парламент от 6 юни 2013 г. за 
отпускане на бюджет от 750 000 евро 
за по-нататъшно развитие.

Or. en

Изменение 78
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Много важно е всички 
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заинтересовани страни да могат да 
продължат да имат свободен и 
безплатен достъп до съответните 
стандарти, а отговорността за 
приложението и по-нататъшното 
развитие на тези стандарти да не 
пада изключително върху органите по 
стандартизация и търговските 
оператори.

Or. es

Изменение 79
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С директивата следва да се 
гарантира достъпността съгласно общи 
изисквания на уебсайтове на органи от 
обществения сектор за предоставяне на 
определени видове услуги, които са от 
съществено значение за населението. 
Уебсайтовете за определени видове 
услуги бяха установени в проведената 
сравнителна оценка за електронно 
управление през 2001 г., въз основа на 
която е изготвен списъкът в 
приложението.

(19) С директивата следва да се 
гарантира достъпността съгласно общи 
изисквания на уебсайтове на органи от 
обществения сектор и на някои 
доставчици на услуги от общ интерес
за предоставяне на определени видове 
услуги, които са от съществено 
значение за населението. Уебсайтовете 
за определени видове услуги бяха 
установени в проведената сравнителна 
оценка за електронно управление през 
2001 г., въз основа на която е изготвен 
списъкът в приложението.

Or. fr

Изменение 80
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С директивата следва да се 
гарантира достъпността съгласно общи 
изисквания на уебсайтове на органи от 
обществения сектор за предоставяне на 
определени видове услуги, които са от 
съществено значение за населението. 
Уебсайтовете за определени видове 
услуги бяха установени в проведената 
сравнителна оценка за електронно 
управление през 2001 г., въз основа на 
която е изготвен списъкът в 
приложението.

(19) С директивата следва да се 
гарантира достъпността съгласно общи 
изисквания на уебсайтове на органи от 
обществения сектор за предоставяне на 
определени видове услуги, които са от 
съществено значение за населението. 
Уебсайтовете за определени видове 
услуги бяха установени в проведената 
сравнителна оценка за електронно 
управление през 2001 г., въз основа на 
която е изготвен списъкът в 
приложението. Сроковете за 
изпълнение на изискванията на 
директивата трябва да са поетапни, 
с цел да може да се разшири 
обхватът на приложение към всички 
уебсайтове на обществени органи, 
които предоставят услуги пряко на 
гражданите.

Or. es

Изменение 81
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива определя 
изисквания за достъпността на 
предоставящи определени видове 
услуги уебсайтове на органи от 
обществения сектор. С оглед да се 
улесни привеждането в съответствие с 
тези изисквания на уебсайтовете, 
засегнати от тях, е необходимо да се 
предостави презумпция за съответствие 
на засегнатите уебсайтове, които 
отговарят на хармонизираните 
стандарти, изготвени и публикувани 
съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 

(20) Настоящата директива определя 
изисквания за достъпността на 
предоставящи определени видове 
услуги уебсайтове на органи от 
обществения сектор и на някои 
доставчици на услуги от общ 
интерес. С оглед да се улесни 
привеждането в съответствие с тези 
изисквания на уебсайтовете, засегнати 
от тях, е необходимо да се предостави 
презумпция за съответствие на 
засегнатите уебсайтове, които отговарят 
на хармонизираните стандарти, 



PE514.740v01-00 20/108 AM\941519BG.doc

BG

на Европейския парламент и на Съвета 
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 и 
Решение № 1673/2006/ЕО, с цел 
представяне на подробни технически 
спецификации за тези изисквания. 
Съгласно посочения регламент 
държавите членки и Европейският 
парламент са в състояние да възразят 
срещу хармонизираните стандарти, за 
които смятат, че не удовлетворяват 
напълно предвидените в настоящата 
директива изисквания за достъпност на 
уебсайтовете.

изготвени и публикувани съгласно 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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 и 
Решение № 1673/2006/ЕО, с цел 
представяне на подробни технически 
спецификации за тези изисквания. 
Съгласно посочения регламент 
държавите членки и Европейският 
парламент са в състояние да възразят 
срещу хармонизираните стандарти, за 
които смятат, че не удовлетворяват 
напълно предвидените в настоящата 
директива изисквания за достъпност на 
уебсайтовете.

Or. fr

Изменение 82
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Комисията вече е издала мандат 
M/376 на европейските организации по 
стандартизация, за да разработят те 
Европейски стандарт за определяне на 
функционалните изисквания за 
достъпност за ИКТ продукти и услуги, 
включително съдържание на 
уебсайтове, които биха могли да бъдат 
използвани при обществени поръчки, 
както и за други цели, като например 
поръчки в частния сектор. За тази цел се 

(21) Комисията вече е издала мандат 
M/376 на европейските организации по 
стандартизация, за да разработят те 
Европейски стандарт за определяне на 
функционалните изисквания за 
достъпност за ИКТ продукти и услуги, 
включително съдържание на 
уебсайтове, които биха могли да бъдат 
използвани при обществени поръчки, 
както и за други цели, като например 
поръчки в частния сектор. За тази цел се 
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изисква европейските организации по 
стандартизация да установят тясно 
сътрудничество със съответните форуми 
и консорциуми за промишлени 
стандарти, включително World Wide 
Web Consortium (W3C/WAI). Въз основа 
на резултата от тази работа следва да 
бъде разработен хармонизиран 
стандарт, който да осигури презумпция 
за съответствие с предвидените в 
настоящата директива изисквания за 
достъпността на уебсайтовете.

изисква европейските организации по 
стандартизация да установят тясно 
сътрудничество със съответните форуми 
и консорциуми за промишлени 
стандарти, включително World Wide 
Web Consortium (W3C/WAI). Въз основа 
на резултата от тази работа следва да 
бъде разработен хармонизиран 
стандарт, който да осигури презумпция 
за съответствие с предвидените в 
настоящата директива изисквания за 
достъпността на уебсайтовете. Следва 
да се припомни, че в съответствие с 
доклада за напредъка, изготвен от 
Съвета на 24 май 2013 г., 23 държави 
членки вече са разработили своите 
национални политики и стандарти за 
достъпност на мрежата.

Or. en

Изменение 83
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) При подготовката и 
евентуалните бъдещи 
преразглеждания на съответните 
европейски и хармонизирани 
стандарти, отговорните европейски 
организации по стандартизация 
следва да бъдат силно насърчавани да 
гарантират съгласуваност със 
съответните международни 
стандарти (в момента 
ISO/IEC 40500), с цел да се избегне 
раздробяване и правна несигурност;

Or. en
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Изменение 84
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В случай на отсъствие на такъв 
Европейски стандарт, следва да се 
предостави презумпция за съответствие 
с изискванията за достъпността на 
уебсайтовете за засегнатите уебсайтове, 
отговарящи на тези части от 
международния стандарт ISO/IEC 
40500:2012, които се отнасят се за 
критериите за успех и изискванията за 
съответствие на равнище AA. 
Международният стандарт ISO/IEC 
40500:2012 напълно съвпада с 
първоначалните Насоки за достъпност 
на уебсъдържанието, версия 2.0. 
Критериите за успех и изискванията за 
съответствие на равнище AA, 
определени за уебстраниците във 
версия 2.0 на Насоките за достъпност на 
уебсъдържанието (WCAG 2.0) от W3C, 
са широко признати от 
заинтересованите страни, както на 
международно, така и на европейско 
равнище, като основа за предоставяне 
на адекватни спецификации за 
достъпност на уебсайтовете. Това бе 
подчертано в Заключенията на Съвета 
относно достъпното информационно 
общество.

(23) В случай на отсъствие на такъв 
Европейски стандарт, следва да се 
предостави презумпция за съответствие 
с изискванията за достъпността на 
уебсайтовете за засегнатите уебсайтове, 
отговарящи на тези части от 
международния стандарт ISO/IEC 
40500:2012, които се отнасят се за 
критериите за успех и изискванията за 
съответствие на равнище AA. 
Международният стандарт ISO/IEC 
40500:2012 напълно съвпада с 
първоначалните Насоки за достъпност 
на уебсъдържанието, версия 2.0. 
Критериите за успех и изискванията за 
съответствие на равнище AA, 
определени за уебстраниците във 
версия 2.0 на Насоките за достъпност на 
уебсъдържанието (WCAG 2.0) от W3C, 
са широко признати от 
заинтересованите страни, както на 
международно, така и на европейско 
равнище, като основа за предоставяне 
на адекватни спецификации за 
достъпност на уебсайтовете. Това бе 
подчертано в Заключенията на Съвета 
относно достъпното информационно 
общество. Технологичната 
неутралност на WCAG 2.0 допринася 
за релевантността на настоящата 
директива за в бъдеще.

Or. es

Изменение 85
Бернадет Верньо
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Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 
за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението 
и по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива.

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор и на някои 
доставчици на услуги от общ интерес
до всички последващи актуализации на 
тяхното съдържание. Хармонизирана 
методика за наблюдение следва да 
обхване начина за унифицирана 
проверка във всички държави членки на 
степента на съответствие на 
уебсайтовете с изискванията за тяхната 
достъпност, събирането на 
представителни образци и 
периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението 
и по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 86
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 
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за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението 
и по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива.

за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
веднъж на всеки две години за 
резултата от наблюдението и по-общо за 
списъка от действия, предприети по 
прилагането на настоящата директива.

Or. en

Изменение 87
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 
за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението 
и по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива.

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 
за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението 
и по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива, които следва да
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бъдат открити за обществеността.

Or. en

Изменение 88
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 
за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Държавите членки следва да докладват 
ежегодно за резултата от наблюдението 
и по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива.

(24) Съответствието с изискванията за 
достъпност на уебсайтовете следва да 
бъде наблюдавано непрекъснато — от 
първоначалното изграждане на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор до всички 
последващи актуализации на тяхното 
съдържание. Хармонизирана методика 
за наблюдение следва да обхване начина 
за унифицирана проверка във всички 
държави членки на степента на 
съответствие на уебсайтовете с 
изискванията за тяхната достъпност, 
събирането на представителни образци 
и периодичността на наблюдението. 
Методиката за наблюдение на 
спазването на изискванията от 
съответните уебсайтове следва да 
бъде изготвена не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да докладват ежегодно за 
резултата от наблюдението и по-общо за 
списъка от действия, предприети по 
прилагането на настоящата директива.

Or. en

Изменение 89
Роса Естарас Ферагут
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Предложение за директива
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Методиката за непрекъснато 
наблюдение на спазването на 
изискванията за достъпност от 
съответните уебсайтове следва да 
бъде изготвена не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Поради неотложността за постигане на достъпност на уебсайтовете методиката 
за наблюдение на спазването на изискванията за достъпност на мрежата не следва 
да бъде издавана по-късно от 1 година след приемането на настоящата директива.

Изменение 90
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Методиката за непрекъснато 
наблюдение на спазването на 
изискванията за достъпност от 
съответните уебсайтове следва да 
бъде изготвена не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 91
Сирпа Пиетикяйнен, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Съображение 24a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Методиката за непрекъснато 
наблюдение на спазването на 
изискванията за достъпност от 
съответните уебсайтове следва да 
бъде изготвена не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 92
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В хармонизирана рамка секторът на 
създателите на уебсайтове следва да 
срещне по-малко пречки за
функционирането на вътрешния пазар, 
докато разходите за правителствата и за 
други потребители на продукти и 
услуги, които осигуряват достъпност на 
уебсайтовете, следва да бъдат намалени.

(25) В хармонизирана рамка секторът на 
създателите на уебсайтове следва да 
срещне по-малко пречки за 
функционирането на вътрешния пазар, 
докато разходите за правителствата и за 
други потребители на продукти и 
услуги, които осигуряват достъпност на 
уебсайтовете, следва да бъдат намалени, 
което би допринесло за икономически 
растеж и заетост.

Or. en

Изменение 93
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико Гал-Пелц, Ангелика 
Вертман

Предложение за директива
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на съответните 
разпоредби на настоящата директива, на 
Комисията следва да се делегират 
изпълнителни правомощия. 
Процедурата за разглеждане следва да 
се използва за определяне на 
методиката, която държавите членки да 
прилагат за наблюдение на 
съответствието на засегнатите 
уебсайтове с посочените изисквания. За 
определяне на реда и условията за 
докладване от държавите членки на 
Комисията за резултата от това 
наблюдение следва да се използва 
процедура по консултиране. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(27) С оглед да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на съответните 
разпоредби на настоящата директива, на 
Комисията следва да се делегират 
изпълнителни правомощия. 
Процедурата за разглеждане следва да 
се използва за определяне на 
методиката, която държавите членки да 
прилагат за наблюдение на 
съответствието на засегнатите 
уебсайтове с посочените изисквания. За 
определяне на реда и условията за 
докладване от държавите членки на 
Комисията за резултата от това 
наблюдение следва да се използва 
процедура по консултиране. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията. Специално внимание 
следва да бъде отделено на състава на 
комитета по настоящата директива 
с оглед на участието на лица с 
увреждания.

Or. en

Изменение 94
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно създаването на 

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно създаването на 
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хармонизиран пазар във връзка с 
достъпността на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки, защото се 
изисква хармонизирането на различните 
правила, които действат понастоящем в 
съответните им правни системи, и 
следователно могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнище ЕС, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
определено в член 5 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
В съответствие с принципа на 
пропорционалност, постановен в този 
член, настоящата директива не излиза 
извън това, което е необходимо, за да се 
постигне тази цел,

хармонизиран пазар във връзка с 
достъпността на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор и на 
някои доставчици на услуги от общ 
интерес, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки, 
защото се изисква хармонизирането на 
различните правила, които действат 
понастоящем в съответните им правни 
системи, и следователно могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнище ЕС, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е определено в 
член 5 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
постановен в този член, настоящата 
директива не излиза извън това, което е 
необходимо, за да се постигне тази цел,

Or. fr

Изменение 95
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно създаването на 
хармонизиран пазар във връзка с 
достъпността на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки, защото се 
изисква хармонизирането на различните 
правила, които действат понастоящем в 
съответните им правни системи, и 
следователно могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнище ЕС, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
определено в член 5 от Договора за 

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно създаването на 
хармонизиран пазар във връзка с 
достъпността на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки, защото се 
изисква хармонизирането на различните 
правила, които действат понастоящем в 
съответните им правни системи, и 
следователно могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнище ЕС, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
определено в член 5 от Договора за 



PE514.740v01-00 30/108 AM\941519BG.doc

BG

функционирането на Европейския съюз. 
В съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в същия 
член, в настоящата директива не се 
предвижда повече от необходимото за 
постигането на посочената цел.

функционирането на Европейския съюз. 
В съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в същия 
член, в настоящата директива не се 
предвижда повече от необходимото за 
постигането на посочената цел, 
Приемането на хармонизиран подход 
за достъпността на уебсайтовете в 
целия ЕС намалява разходите на 
предприятията, които разработват 
уебсайтове и в последствие на 
обществените органи, които се 
ползват от техните услуги. В бъдеще 
ще расте значението на достъпа до 
информацията и на услугите, 
предоставяни посредством 
уебсайтове, с оглед упражняването на 
основните права на гражданите, 
включително достъпа до заетост.

Or. es

Изменение 96
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор за 
всички потребители и по-специално за 
хората с функционални ограничения, 
включително лицата с увреждания.

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор и на 
някои доставчици на услуги от общ 
интерес за всички потребители и по-
специално за хората с функционални 
ограничения, включително лицата с 
увреждания.

Or. fr
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Изменение 97
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор за 
всички потребители и по-специално за 
хората с функционални ограничения, 
включително лицата с увреждания.

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието, включително на 
аудиовизуалното съдържание, на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор за всички 
потребители, включително лицата с 
увреждания, както и лицата в 
напреднала възраст.

Or. en

Изменение 98
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива уебсайтове 
видове услуги са определени в 
приложението.

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива уебсайтове 
видове услуги са определени в 
приложението. Списъкът трябва също 
така да се актуализира непрекъснато 
с оглед на технологичния напредък и 
цифровизацията на обществения 
сектор в целия ЕС.

Or. es
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Изменение 99
Адам Белан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива 
уебсайтове видове услуги са
определени в приложението.

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, определени в 
приложението.

Or. en

Обосновка

От настоящия текст не става ясно дали се отнася само до тези, които са 
определени, или тези, които са определени, показват какво следва да бъде включено.

Изменение 100
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива уебсайтове 
видове услуги са определени в 
приложението.

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието и 
функционалността, включително 
елементите за изтегляне, на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива уебсайтове 
видове услуги са определени в 
приложението.

Or. en
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Обосновка

Необходима е по-голяма яснота, за да се гарантира, че всички елементи на даден 
уебсайт са достъпни, включително елементите за изтегляне. Настоящият доклад се 
отнася за уебсайтовете на обществения сектор, които са значимо място на достъп 
за широката общественост за формуляри и документи.

Изменение 101
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на органи 
от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива уебсайтове 
видове услуги са определени в 
приложението.

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието, 
включително всяко съдържание и 
документи, предоставени за теглене,
на уебсайтовете, принадлежащи на 
органи от обществения сектор, и на 
уебсайтовете на органи, 
предоставящи основни услуги за 
обществото, като предоставяните чрез 
такива уебсайтове видове услуги са 
определени в приложението.

Or. de

Изменение 102
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпно съдържанието на 
уебсайтовете, принадлежащи на 
органи от обществения сектор, като 
предоставяните чрез такива 

2. В нея се установяват правилата, 
съгласно които държавите членки 
правят достъпни функционалните 
изисквания и съдържанието на:
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уебсайтове видове услуги са 
определени в приложението.

Or. fr

Изменение 103
Бернадет Верньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) уебсайтове и уебуслуги на органите 
от обществения сектор 
(уебсайтовете по видове услуги, 
предоставяни чрез тях, са изброени в 
приложението).

Or. fr

Изменение 104
Бернадет Верньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уебсайтове и уебуслуги на някои 
доставчици на услуги от общ интерес 
(уебсайтовете по видове услуги, 
предоставяни чрез тях, са изброени в 
приложение Ia)

Or. fr

Изменение 105
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При всички случаи разпоредбите 
на настоящата директива следва да 
се прилагат за всички уебсайтове, в 
които се предоставят услуги, а не 
само към самите услуги.

Or. es

Изменение 106
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да разширят 
списъка за обхвата на прилагане на 
настоящата директива с предоставящи 
други видове услуги уебсайтове на 
обществения сектор, различни от тези, 
посочени в параграф 2.

3. Държавите членки могат да разширят 
списъка за обхвата на прилагане на 
настоящата директива с предоставящи 
други видове услуги уебсайтове на 
обществения сектор (органи на 
обществения сектор и доставчици на 
услуги от общ интерес), различни от 
тези, посочени в параграф 2.

Or. fr

Изменение 107
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
разширят списъка за обхвата на 
прилагане на настоящата директива с 
предоставящи други видове услуги 
уебсайтове на обществения сектор, 
различни от тези, посочени в 

3. Държавите членки следва да 
разширят списъка за обхвата на 
прилагане на настоящата директива с 
предоставящи други видове услуги 
уебсайтове.



PE514.740v01-00 36/108 AM\941519BG.doc

BG

параграф 2.

Or. en

Изменение 108
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Прилагането на настоящата 
директива се извършва постепенно до 
31 декември 2017 г. във всички 
уебсайтове на органите от 
обществения сектор.

Or. es

Изменение 109
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Версиите на уебсайтовете на 
органите от публичния сектор, 
предназначени за мобилни устройства 
(телефони и таблети) и за 
функциите за улесняване на мобилния 
достъп като цяло, са изрично 
обхванати от настоящата 
директива.

Or. es

Изменение 110
Клод Морайс
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „засегнати уебсайтове“ означава 
уебсайтовете, посочени в член 1, 
параграф 2 от настоящата директива.

(1) „засегнати уебсайтове“ означава 
всички версии на тези уебсайтове, 
достъпни през дадено устройство, 
посочени в член 1, параграф 2, в това 
число тези, до които по 
предназначение има достъп от 
мобилно устройство, таблет или чрез 
друго средство.

Or. en

Изменение 111
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието.

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието, 
както и всяка хардуерна или 
софтуерна система, която позволява 
на потребителите да влизат и да 
комуникират с уебсайта. То включва 
текстова, както и не-текстова 
информация, както и документи и 
формуляри, които потребителите 
могат да изтеглят и да ползват 
онлайн и офлайн. Също така включва 
и обработването на цифрови 
формуляри, както и осъществяването 
на процеси по идентификация, 
удостоверяване на автентичност и 
извършване на плащания. 
Съдържанието на уебсайтовете също 
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така включва функции и съдържание, 
предоставяни чрез уебсайтове, които 
са външни за въпросния уебсайт, 
например чрез използване на 
уеблинкове. Съдържанието включва 
също и съдържание на социални 
медии, вградено в тези уебсайтове. 
Съдържанието включва и средства за 
редактиране.

Or. en

Изменение 112
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и
взаимодействията на съдържанието.

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето, 
взаимодействията на съдържанието, 
както и всяка хардуерна или 
софтуерна система, която позволява 
на потребителите да влизат и да 
комуникират с уебсайта. То включва 
текстова, както и не-текстова 
информация, както и документи и 
формуляри, които потребителите 
могат да изтеглят и да ползват 
онлайн и офлайн. Също така включва 
и обработването на цифрови 
формуляри, както и осъществяването 
на процеси по идентификация, 
удостоверяване на автентичност и 
извършване на плащания. 
Съдържанието на уебсайтовете също 
така включва функции и съдържание, 
предоставяни чрез уебсайтове, които 
са външни за въпросния уебсайт, 
например чрез използване на 
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уеблинкове. Съдържанието включва 
също и съдържание на социални 
медии, вградено в тези уебсайтове. 
Съдържанието включва и средства за 
редактиране.

Or. en

Обосновка

Често се случва иначе добре проектирани уебсайтове да имат напълно недостъпни за 
изтегляне документи или формуляри. Публичните органи имат задължението да 
гарантират, че социалните медии и т.н. са достъпни за всички, включително за 
хората с увреждания.

Изменение 113
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието.

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието. То 
включва също така всяка хардуерна 
или софтуерна система, която 
позволява на потребителите да 
влизат и да комуникират с уебсайта. 
То включва текстова, както и не-
текстова информация, както и 
документи и формуляри, които 
потребителите могат да изтеглят и 
да ползват както онлайн, така и 
офлайн. Също така включва и 
цифрови формуляри, както и 
осъществяването на процеси по 
идентификация, удостоверяване на 
автентичност и плащания. Това 
важи и за функциите и 
съдържанието, предоставяни чрез 
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уебсайтове, които са външни за 
въпросния уебсайт, например чрез 
използване на уеблинкове. 
Съдържанието включва също и 
съдържание на социални медии, 
вградено в тези уебсайтове.

Or. en

Обосновка

Много често добре проектирани уебсайтове имат напълно недостъпни за изтегляне 
документи или формуляри. Затова следва да гарантираме, че тези линкове и 
документи са достъпни по същия начин.

Изменение 114
Адам Белан

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието.

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието, 
както и всяка хардуерна или 
софтуерна система, която позволява 
на потребителите да влизат и да 
комуникират с уебсайта. То включва 
текстова, както и не-текстова 
информация, както и документи и 
формуляри, които потребителите 
могат да изтеглят и да ползват 
онлайн и офлайн. Също така включва 
и обработването на цифрови 
формуляри, както и осъществяването 
на процеси по идентификация, 
удостоверяване на автентичност и 
извършване на плащания. 
Съдържанието включва и съдържание 
на социални медии, вградено в тези 
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уебсайтове, и средства за 
редактиране, предназначени за 
създаване на потребителско 
съдържание.

Or. en

Изменение 115
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията, която се 
предоставя на потребителя 
посредством потребителски агент, 
включително код или конструкция, 
който определя структурата, 
представянето и взаимодействията на 
съдържанието.

(2) „съдържание на уебсайтовете“ 
означава информацията и 
компонентите на потребителския 
интерфейс, които се предоставят на 
потребителя посредством 
потребителски агент, включително код 
или конструкция, който определя 
структурата, представянето и 
взаимодействията на съдържанието. В 
съдържанието на уебсайтовете се 
включва текстова, както и не-
текстова информация, а също и 
изтегляне на документи и формуляри 
и двупосочно взаимодействие като 
обработка на цифрови формуляри и 
осъществяване на процеси по 
удостоверяване на автентичност, 
идентификация и извършване на 
плащания. Съдържанието на 
уебсайтовете включва също така 
функции, осигурени чрез уебсайтове, 
които са външни спрямо съответния 
уебсайт, напр. чрез използване на 
уеблинкове, при условия че външният 
уебсайт е единственото средство, 
чрез което информацията и услугата 
се предоставят на потребителя. 
Съдържанието включва и съдържание 
на социални медии, вградено в тези 
уебсайтове, ако това е възможно, 
както и средства за редактиране, 
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използвани за създаване на 
съдържание в тези уебсайтове.

Or. en

Изменение 116
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „средства за редактиране“ 
означава всеки софтуер, който може 
да се използва за създаване на уеб 
съдържание, в това число създавано 
от потребителите съдържание.
Средствата за редактиране 
включват, но не само, средства за 
редактиране на интернет страници, 
софтуер за редактиране на изходен 
код или форматиране, софтуер за 
актуализиране на части от 
интернет страници (напр. блогове, 
уикита, онлайн форуми) и така 
нататък.

Or. en

Изменение 117
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „средства за редактиране“ 
означава всеки софтуер, който може 
да се използва за създаване на уеб 
съдържание, в това число създавано 
от потребителите съдържание. 
Средствата за редактиране 
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включват, но не само, средства за 
редактиране на интернет страници, 
софтуер за редактиране на изходен 
код или маркиране, софтуер за 
актуализиране на части от 
интернет страници (напр. блогове, 
уикита, онлайн форуми) и така 
нататък.

Or. en

Изменение 118
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „средствата за редактиране“ 
включват всеки софтуер, който може 
да се използва за създаване на уеб 
съдържание, в това число създавано 
от потребителите съдържание. 
Средствата за редактиране 
включват, но не само, средства за 
редактиране на интернет страници, 
софтуер за редактиране на изходен 
код или маркиране, софтуер за 
актуализиране на части от 
интернет страници (напр. блогове, 
уикита, онлайн форуми) и така 
нататък.

Or. en

Обосновка

Ако средствата за редактиране, използвани за създавано от потребителите 
съдържание, са недостъпни, съответният интерактивен елемент на сайта няма да 
бъде достъпен.

Изменение 119
Адам Белан
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „средствата за редактиране“ 
включват всеки софтуер, който може 
да се използва за създаване на уеб 
съдържание, в това число създавано 
от потребителите съдържание. 
Средствата за редактиране 
включват, но не само, средства за 
редактиране на интернет страници, 
софтуер за редактиране на изходен 
код или маркиране, софтуер за 
актуализиране на части от 
интернет страници (напр. блогове, 
уикита, онлайн форуми).

Or. en

Изменение 120
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 
както и за взаимодействие с него.

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 
както и за взаимодействие с него, 
независимо от устройството, 
използвано за връзка със 
съдържанието. Ако дадено мобилно 
приложение, проектирано от 
собствениците на уебсайта, 
предоставя същия или подобрен набор 
от услуги като самия уебсайт, 
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настоящото определение се прилага 
за интерфейса и използването на 
такива мобилни приложения.

Or. en

Изменение 121
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 
както и за взаимодействие с него.

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 
както и за взаимодействие с него, 
независимо от устройството, 
използвано за връзка със 
съдържанието. Ако дадено мобилно 
приложение, проектирано от 
собствениците на уебсайта, 
предоставя същия или подобрен набор 
от услуги като самия уебсайт, 
настоящото определение се прилага 
за интерфейса и използването на 
такива мобилни приложения.

Or. en

Обосновка

Мобилните приложения често са разработени от доставчици на услуги за улесняване 
на работата на клиентите, а в някои случаи дори предлагат допълнителни услуги или 
функции, надхвърлящи това, което предлага уебсайтът. Потребителите с 
увреждания не следва да остават извън зараждащия се сектор на мобилните 
приложения, който предоставя достъп до услуги.
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Изменение 122
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 
както и за взаимодействие с него.

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове (не засяга българската 
езикова редакция) и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на съдържание на 
уебсайтове, както и за взаимодействие 
с него, независимо от устройството, 
използвано за връзка със 
съдържанието. Ако дадено мобилно 
устройство предоставя същия или 
подобрен набор от услуги като 
съответния уебсайт, това 
определение се прилага също така за 
интерфейса и използването на 
такива мобилни приложения.

Or. en

Изменение 123
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 

(3) „потребителски агент“ означава 
софтуерът, който извлича съдържание 
от уебсайтове и го представя за 
ползване от потребителите, като 
включва уеб браузъри, мултимедийни 
плейъри, добавки (plug-ins), и други 
програми, които помагат за извличане и 
възпроизвеждане на уебсъдържание, 
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както и за взаимодействие с него. както и за взаимодействие с него. Това 
следва да се прилага независимо от 
устройството, използвано за 
взаимодействие със съдържанието. 
Ако дадено мобилно приложение, 
проектирано от собствениците на 
уебсайта, предоставя същия или 
подобрен набор от услуги като самия 
уебсайт, настоящото определение се 
прилага за интерфейса и 
използването на такива мобилни 
приложения. 

Or. en

Обосновка

Мобилните приложения често са разработени от доставчици на услуги за улесняване 
на работата на клиентите и потребителите с увреждания не следва да остават 
извън зараждащия се сектор, който предоставя достъп до услуги.

Изменение 124
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „органи от обществения сектор“ 
означава съгласно член 1, параграф 9 
от Директива 2004/18/ЕО държавата, 
регионалните или местните органи,
публичноправните организации или 
асоциации от един или няколко 
такива органи или от една или 
няколко публичноправни организации.

(8) „органи от обществения сектор“ 
означава субекти, които изпълняват 
публични задачи. Те включват
публичноправните организации 
съгласно член 1, параграф 9 от 
Директива 2004/18/ЕО, както и 
всички субекти, които са били 
упълномощени или на които е било 
възложено от посочените по-горе 
органи да изпълняват публични 
задачи.

Or. en
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Изменение 125
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „уебсайтове, принадлежащи на 
органи от обществения сектор” 
означава уебсайтове, които са 
разработени, осигурени, поддържани 
или съфинансирани от органи от 
обществения сектор или 
съфинансирани със средства на 
Съюза.

Or. en

Изменение 126
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 2 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. „услуга от общ интерес“ е услуга, 
която обществените органи на 
държавите членки считат, че е от 
общ интерес — на национално, 
регионално или местно равнище — и 
поради тази причина, подлежи на 
конкретни задължения за обществена 
услуга.

Or. fr

Изменение 127
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „достъпност на уебсайтовете” 
означава принципи и техники, които 
трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на съответните 
уебсайтове, с цел съдържанието и 
функционалностите на тези 
уебсайтове да станат достъпни за 
всички потребители, в това число за 
лицата с увреждания. Достъпността 
на уебсайтовете се позовава по-
специално на принципите и 
техниките, които засилват 
възприемането, навигацията, 
ползването, взаимодействието и 
разбирането, и позволява 
използването на помощни технологии 
или допълващи и алтернативни 
способи на комуникация.

Or. en

Обосновка

Необходимо е прилагането на цялостен подход към концепцията за достъпност на 
уебсайтовете и към достъпността като цяло. Затова е абсолютно необходимо да се 
включи не само съдържанието, но и функционалността на уебсайтовете, което 
позволява използването на помощни технологии, когато е необходимо.

Изменение 128
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „достъпност на уебсайтовете” 
означава принципи и техники, които 
трябва да бъдат спазвани при 
изграждането на съответните 
уебсайтове, с цел съдържанието на 
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тези уебсайтове да стане достъпно за 
всички потребители, в това число за 
лицата с увреждания и в напреднала 
възраст. Достъпността на 
уебсайтовете се позовава по-
специално на принципите и 
техниките, които засилват 
възприемането, навигацията, 
ползването, взаимодействието и 
разбирането, и включва използването 
на помощни технологии, 
жестомимичен език или допълващи и 
алтернативни способи на 
комуникация. В съдържанието на 
уебсайтовете се включва текстова, 
както и не-текстова информация, а 
също и изтегляне на формуляри и 
двупосочно взаимодействие, напр. 
обработка на цифрови формуляри, 
установяване на истинността и 
извършване на транзакции, като 
например по разглеждане на случаи и 
плащания.

Or. en

Изменение 129
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „помощни технологии” означава 
всеки елемент, част от оборудване 
или системен продукт, придобит чрез 
търговия като такъв, както и 
финансиран от бюджета или 
средства на Съюза като пилотен 
проект или разпределен от 
правителството, или изменен или 
пригоден към потребителя и 
използван за увеличаване, запазване 
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или подобряване на функционалните 
умения на лица с увреждания.

Or. en

Изменение 130
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „помощни технологии” означава 
всеки елемент, част от оборудване 
или системен продукт, придобит 
като такъв или изменен или пригоден 
към потребителя и използван за 
увеличаване, запазване или 
подобряване на функционалните 
умения на лица с увреждания.

Or. en

Обосновка

Помощната технология се използва от лица с увреждания, за да изпълняват функции, 
които иначе биха били трудни или невъзможни. Помощните технологии могат да 
включват от подвижни устройства, като проходилки и инвалидни колички, до хардуер 
и софтуер, като например персонализирани клавиатури или програми за екранни 
четци.

Изменение 131
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „универсален дизайн“ означава 
дизайн на изделия, жизнена среда, 
програми и услуги, които да се 
ползват в максимална степен от 
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всички хора, без да се налага тяхното 
адаптиране или специализиран 
дизайн. Понятието „универсален 
дизайн“ не изключва наличието на 
спомагателни уреди и пособия за 
определени групи лица с увреждания, 
когато това се налага.

Or. en

Обосновка

Това е определението за „универсален дизайн“, дадено в Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания.

Изменение 132
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че засегнатите уебсайтове са достъпни:

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че засегнатите уебсайтове са достъпни 
посредством неутрална технология и 
безплатно:

Or. es

Изменение 133
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по последователен и задоволителен 
начин за възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, 
включително приспособимост на 
представянето на съдържанието и на 

a) по последователен и задоволителен 
начин за навигация, възприемане, 
ползване, разбиране, взаимодействие и 
употреба от потребителите, 
включително приспособимост на 
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взаимодействието с него, като при 
необходимост се осигурява достъпна 
електронна алтернатива;

представянето на съдържанието и на 
взаимодействието с него, като при 
необходимост се осигурява достъпна 
електронна алтернатива;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се приеме цялостен и точен подход за понятието достъпност на 
уебсайтовете и достъпност като цяло. Изискванията относно достъпността трябва 
да бъдат точно определени и да обхващат действителните потребности на хората с 
увреждания.

Изменение 134
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по последователен и задоволителен 
начин за 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;

а) по последователен и задоволителен 
начин за възприемане, ползване и 
разбиране от потребителите, 
включително от хората с увреждания 
и възрастните хора, както и
приспособимост на представянето на 
съдържанието и на взаимодействието с 
него, като при необходимост се 
осигурява достъпна електронна 
алтернатива;

Or. en

Изменение 135
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по последователен и задоволителен 
начин за 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;

а) по последователен и задоволителен 
начин при всички случаи за 
самостоятелно възприемане, ползване
и разбиране от потребителите, както и 
за взаимодействие с тях, включително 
приспособимост на представянето на 
съдържанието и на взаимодействието с 
него, като при необходимост се 
осигурява достъпна електронна 
алтернатива;

Or. de

Изменение 136
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по начин, който улеснява
оперативната съвместимост с различни 
потребителски агенти и помощни 
технологии на равнището на ЕС и на 
международно равнище.

б) по начин, който гарантира
оперативната съвместимост с различни 
потребителски агенти и помощни 
технологии на равнището на ЕС и на 
международно равнище.

Or. en

Изменение 137
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) посредством подхода за 
универсален дизайн.

Or. en
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Изменение 138
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 1 януари 2015 г. за цялото ново 
съдържание на съответните 
уебсайтове и не по-късно от 1 януари 
2017 г. за унаследеното съдържание.

Or. en

Изменение 139
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 1 януари 2015 г. за цялото ново 
съдържание на съответните 
уебсайтове и не по-късно от 1 януари 
2017 г. за унаследеното съдържание.

Or. en

Изменение 140
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 1 януари 2015 г. за цялото ново 
съдържание на съответните 
уебсайтове и не по-късно от 1 януари 
2017 г. за унаследеното съдържание. 

Or. en

Обосновка

Осигуряването на достъпност до новото съдържание на уебсайтовете е постижимо 
и отново посочва целта на Европейската комисия уебсайтовете на обществения 
сектор да бъдат напълно достъпни до 2015 г.

Изменение 141
Адам Белан

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-късно 
от 31 декември 2015 г.

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 в 
съответствие със своята 
административна, институционална 
и правна рамка за всички уебсайтове, 
принадлежащи на органите от 
публичния сектор, не по-късно от 
31 декември 2015 г. за цялото ново 
съдържание на уебсайтовете и не по-
късно от 31 декември 2017 г. за 
унаследеното съдържание.

Or. en

Изменение 142
Рафал Тшасковски
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Поради технологични причини се 
въвежда двугодишен преходен период 
за излъчването на живо.

Or. en

Изменение 143
Висенте Мигел Гарсес Рамон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В съответствие с член 2 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания „универсален 
дизайн“ означава дизайн на 
изделията, жизнената среда, 
програмите и услугите, които могат 
да бъдат ползвани в максимална 
степен от всички хора, без да се 
налага тяхното адаптиране или 
специализиран дизайн. Понятието 
„универсален дизайн“ не изключва 
наличието на спомагателни уреди и 
пособия за определени групи лица с 
увреждания, когато това се налага“.

Or. fr

Изменение 144
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Информацията относно 
достъпността и всяка друга 
информация, предоставена на 
потребителя трябва да бъде 
представена в достъпен формат, 
като се вземат изцяло предвид 
предпочитанията на потребителя.

Or. fr

Изменение 145
Висенте Мигел Гарсес Рамон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. С оглед на съответното 
ограничение на дейностите им, 
собствениците на уебсайтове трябва 
да предоставят на потребителите 
необходимата информация, за да им 
позволят да оценят степента на 
достъпност на уебсайта.

Or. fr

Изменение 146
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Засегнатите уебсайтове, които 
отговарят на хармонизираните 
стандарти или на части от тях, 
препратки към които са изготвени и 
публикувани от Комисията в 

1. Засегнатите уебсайтове, които 
отговарят на хармонизираните 
стандарти или на части от тях, 
препратки към които са изготвени и 
публикувани от Комисията в 
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Официален вестник на Европейския 
съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012, се считат за 
съответстващи на посочените в член 3 
изисквания за достъпност на 
уебсайтовете, за които се отнасят тези 
стандарти или части от тях.

Официален вестник на Европейския 
съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012, се считат за 
съответстващи на посочените в член 3 
изисквания за достъпност на
уебсайтовете, за които се отнасят тези 
стандарти или части от тях.

Отговорността за приложението на 
стандартите е на Комисията и на 
съответните органи в държавите 
членки.

Or. es

Изменение 147
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато препратките към 
Европейските стандарти, посочени в 
параграф 1, все още не са определени, 
засегнатите уебсайтове, които отговарят 
на частите от ISO/IEC 40500: 2012, 
отнасящи се за критериите за успех и 
изискванията за съответствие на 
равнище AA, се считат за 
съответстващи на посочените в член 3 
изисквания за достъпност на 
уебсайтовете.

3. Когато препратките към 
Европейските стандарти, посочени в 
параграф 1, все още не са определени, 
засегнатите уебсайтове, които отговарят 
на международните насоки WCAG 2.0, 
отнасящи се за критериите за успех и 
изискванията за съответствие на 
равнище AA, се считат за 
съответстващи на посочените в член 3 
изисквания за достъпност на 
уебсайтовете.

Or. en

Изменение 148
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1



PE514.740v01-00 60/108 AM\941519BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки насърчават
предоставянето от засегнатите 
уебсайтове на изявление относно 
тяхната достъпност, по-специално 
относно тяхното съответствие с 
настоящата директива и с евентуална 
допълнителна информация за 
достъпност в помощ на потребителите.

1. Държавите членки гарантират
предоставянето от засегнатите 
уебсайтове на изявление относно 
тяхната достъпност, по-специално 
относно тяхното съответствие с 
настоящата директива и с евентуална 
допълнителна информация за 
достъпност в помощ на потребителите. 
Към настоящата директива е 
приложен проект на модел за 
информация относно достъпността.

Or. en

Изменение 149
Адам Белан

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки насърчават 
предоставянето от засегнатите 
уебсайтове на изявление относно 
тяхната достъпност, по-специално 
относно тяхното съответствие с 
настоящата директива и с евентуална
допълнителна информация за 
достъпност в помощ на потребителите.

1. Държавите членки насърчават 
предоставянето от засегнатите 
уебсайтове на ясно и кратко изявление 
относно тяхната достъпност, по-
специално относно тяхното 
съответствие с настоящата директива и 
с допълнителна информация за 
достъпност в помощ на потребителите.

Or. en

Изменение 150
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат мерки, за да 
спомогнат за прилагането на 
определените в член 3 изисквания за 
достъпност на уебсайтове към всички 
уебсайтове на обществения сектор 
извън засегнатите, в частност към 
уебсайтовете на органи от обществения 
сектор, попадащи в обхвата на 
действащото национално 
законодателство или на съответни 
мерки за достъпност.

2. Държавите членки вземат мерки, за да 
спомогнат за прилагането на 
определените в член 3 изисквания за 
достъпност на уебсайтове към всички 
уебсайтове на обществения сектор 
извън засегнатите, в частност към 
уебсайтовете на органи от обществения 
сектор, попадащи в обхвата на 
действащото национално 
законодателство или на съответни 
мерки за достъпност. Държавите 
членки налагат законовото 
задължение за информираност на 
обществените органи, разработващи 
уебсайтове, и на другите 
заинтересовани страни относно 
достъпността на уебсайтовете. От 
друга страна, държавите членки 
следва да предлагат задължително 
програми за обучение на съответните 
служители на обществените органи, 
с цел да се улесни в най-голяма степен 
конкретното прилагане на 
изискванията за достъпност на 
уебсайтовете.

Or. es

Изменение 151
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посредством подкрепа за 
създаването или за определянето на 
съществуващ компетентен 
обществен орган, който да следи за 
спазването на общите изисквания в 
уебсайтовете по отношение на 
достъпността, посочени в член 3;
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Or. fr

Обосновка

При липса на механизъм, който да налага спазването на закона, съществуват 
опасения, че собствениците на уебсайтове не обръщат необходимото внимание на 
въпроса относно достъпността.

Изменение 152
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) освен това всяка държава членка 
ще трябва да определи задачите и 
правомощията на този компетентен 
орган, включително възможността за 
сдруженията и неправителствените 
организации, които представляват 
хората с увреждания, да подават 
жалби до този орган с цел 
констатиране на всяко нарушение на 
законодателството.

Or. fr

Обосновка

При липса на механизъм, който да налага спазването на закона, съществуват 
опасения, че собствениците на уебсайтове не обръщат необходимото внимание на 
въпроса относно достъпността.

Изменение 153
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки насърчават 
нови решения в областта на ИКТ, 
които да са удобни за потребителите 
и да са предназначени за лица с 
увреждания и хора в напреднала 
възраст и които да насърчават 
обучението и образованието с цел 
повишаване на техните познания в 
областта на цифровите технологии.

Or. en

Изменение 154
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки насърчават и 
подкрепят обучителните програми за 
достъпност на уебсайтовете, 
предоставяни на ключови 
заинтересовани страни, в това число 
държавни служители и служители 
на обществени организации, органи и 
организации, предоставящи основни 
услуги на обществото за създаване, 
управление и актуализиране на 
интернет страници, включително на 
тяхното съдържание.

Or. en

Изменение 155
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки се ангажират 
в дейности за повишаване на 
осведомеността относно 
изискванията за достъпност на 
уебсайтовете и ползите за 
потребителите, за да насърчат 
разработването на достъпен дизайн 
на уебсайтовете в частния и 
неправителствения сектор.

Or. en

Изменение 156
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки насърчават и 
подкрепят достъпността на 
уебсайтовете чрез програми за 
обучение на ключови заинтересовани 
страни, служители в държавни 
органи и организации, които 
предоставят основни услуги на 
обществото за създаване, управление 
и актуализиране на интернет 
страници, включително на тяхното 
съдържание.

Or. en

Изменение 157
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки насърчават и 
подпомагат обучението за 
достъпност на уебсайтовете на 
съответните и подходящи 
заинтересовани страни, в това число 
държавни служители, служители на 
държавни организации, органи и 
организации, които предоставят 
основни услуги на обществото за 
създаване, управление и 
актуализиране на интернет 
страници и съдържание.

Or. en

Изменение 158
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки поддържат 
подходящи механизми за консултации 
със съответните заинтересовани страни 
относно достъпността на уебсайтовете и 
оповестяват публично всяка промяна в 
политиката за достъпността на 
уебсайтовете заедно с опита и 
констатациите по изпълнението на 
изискванията за достъпност на 
уебсайтовете.

3. Държавите членки поддържат 
установяването на задължителни
механизми за консултации със 
съответните заинтересовани страни, 
като например крайните 
потребители и техните 
представителни организации, относно 
достъпността на уебсайтовете и 
оповестяват публично всяка промяна в 
политиката за достъпността на 
уебсайтовете заедно с опита и 
констатациите по изпълнението на 
изискванията за достъпност на 
уебсайтовете.

Or. en
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Изменение 159
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на годишния доклад, 
посочен в член 7, параграф 4,
държавите членки си сътрудничат на 
равнището на ЕС, с помощта на 
Комисията, със сектора и 
заинтересованите страни от 
гражданското общество, с цел да се 
направи преглед на пазарните и 
технологичните развития и напредъка 
по отношение на достъпността на 
уебсайтовете, както и да се обменят най-
добри практики.

4. За целите на доклада на всеки две 
години, посочен в член 7а, държавите 
членки си сътрудничат на равнището на 
ЕС, с помощта на Комисията, със 
съответния сектор и 
заинтересованите страни от 
гражданското общество, в това число 
по-специално с представителните 
организации на лицата с увреждания, 
с цел да се направи преглед на 
пазарните и технологичните развития и 
напредъка по отношение на 
достъпността на уебсайтовете, както и 
да се обменят най-добри практики.

Or. en

Изменение 160
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц, Ангелика Вертман

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на годишния доклад, 
посочен в член 7, параграф 4, държавите 
членки си сътрудничат на равнището на 
ЕС, с помощта на Комисията, със 
сектора и заинтересованите страни от 
гражданското общество, с цел да се 
направи преглед на пазарните и 
технологичните развития и напредъка 
по отношение на достъпността на 
уебсайтовете, както и да се обменят най-
добри практики.

4. За целите на годишния доклад, 
посочен в член 7, параграф 4, държавите 
членки си сътрудничат на равнището на 
ЕС, с помощта на Комисията, със 
сектора, социалните партньори и 
заинтересованите страни от 
гражданското общество, с цел да се 
направи преглед на пазарните и 
технологичните развития и напредъка 
по отношение на достъпността на 
уебсайтовете, както и да се обменят най-
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добри практики. Специално внимание 
се отделя на 
конкурентоспособността на 
дружествата в сектора, по-специално 
тази на МСП, така че върху 
работата им да не бъдат налагани 
допълнителни тежести.

Or. en

Изменение 161
Адам Белан

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на годишния доклад, 
посочен в член 7, параграф 4, държавите 
членки си сътрудничат на равнището на 
ЕС, с помощта на Комисията, със 
сектора и заинтересованите страни от 
гражданското общество, с цел да се 
направи преглед на пазарните и 
технологичните развития и напредъка 
по отношение на достъпността на 
уебсайтовете, както и да се обменят най-
добри практики.

4. За целите на годишния доклад, 
посочен в член 7, параграф 4, държавите 
членки си сътрудничат на национално 
равнище и на равнището на ЕС, с 
помощта на Комисията, със сектора и 
заинтересованите страни от 
гражданското общество, с цел да се 
направи преглед на пазарните и 
технологичните развития и напредъка 
по отношение на достъпността на 
уебсайтовете, както и да се обменят най-
добри практики.

Or. en

Изменение 162
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Европейската комисия трябва да 
предложи регламент, който изисква 
от институциите на ЕС да се 
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адаптират към задълженията, 
предвидени в настоящата директива.

Or. es

Изменение 163
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Във всяка държава членка следва 
да се определи обществен орган, 
отговарящ за прилагането на закона. 
Органът по прилагането следва да се 
превърне с ресурсен център във връзка 
с достъпността и с цел улесняване на 
обществените органи при 
осъществяването на достъпността 
на техните уебсайтове, като даде 
възможност и за участие на най-
представителните организации на 
хора с увреждания и техните 
семейства.

Or. es

Изменение 164
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Социалните партньори трябва да 
участват в разработването и 
прилагането на споменатите 
програми за обучение и 
информираност.

Or. es



AM\941519BG.doc 69/108 PE514.740v01-00

BG

Изменение 165
Сирпа Пиетикяйнен, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Правоприлагащ орган и неговите 

задачи
1. Всяка държава членка създава или 
определя един орган, отговорен за 
прилагането на настоящата 
директива и компетентен да 
контролира доколко уебсайтовете 
спазват общите изисквания за 
достъпност, посочени в член 3, като 
урежда тези органи да разполагат със 
и да използват необходимите 
човешки и финансови ресурси и 
правомощия за предприемане на 
необходимите мерки, възложени им 
съгласно настоящата директива. 
Тези компетентни органи включват 
организациите, представляващи 
хората с увреждания.
2. Всяка държава членка определя 
задачите, правомощията, 
организацията и сътрудничеството 
на компетентните органи в 
съответствие с член 7, включително 
възможността неправителствените 
организации и сдруженията на 
потребителите, представляващи 
хората с увреждания, да подават 
жалба към тях, за да оспорят 
евентуално нарушаване на 
задължение, наложено на държавите 
членки от настоящата директива.
3. Държавите членки информират 
Комисията относно мерките за 
изпълнение, свързани с параграф 2, а 
Комисията предава тази информация 
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на останалите държави членки.
4. Правоприлагащият орган докладва 
относно мерките за изпълнение, 
свързани с член 2, на своя национален 
компетентен орган.

Or. en

Изменение 166
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Правоприлагащ орган и неговите 

задачи
1. Всяка държава членка създава или 
определя един орган, отговорен за 
прилагането на настоящата 
директива и компетентен да 
контролира доколко уебсайтовете 
спазват общите изисквания за 
достъпност, посочени в член 3, като 
урежда тези органи да разполагат със 
и да използват необходимите 
човешки и финансови ресурси и 
правомощия за предприемане на 
необходимите мерки, възложени им 
съгласно настоящата директива. 
Тези компетентни органи включват 
организациите, представляващи 
хората с увреждания.
2. Всяка държава членка определя 
задачите, правомощията, 
организацията и сътрудничеството 
на компетентните органи в 
съответствие с член 7, включително 
възможността неправителствените 
организации и сдруженията на 
потребителите, представляващи 
хората с увреждания, да подават 
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жалба към тях, за да оспорят 
евентуално нарушаване на 
задължение, наложено на държавите 
членки от настоящата директива.
3. Държавите членки информират 
Комисията относно мерките за 
изпълнение, свързани с параграф 2, а 
Комисията предава тази информация 
на останалите държави членки.
4. Правоприлагащият орган докладва 
относно мерките за изпълнение, 
свързани с член 2, на своя национален 
компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Изменение 167
Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Правоприлагащ орган и неговите 

задачи
1. Всяка държава членка създава или 
определя един орган, отговорен за 
прилагането на настоящата 
директива и компетентен да 
контролира доколко уебсайтовете 
спазват общите изисквания за 
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достъпност, посочени в член 3. Тези 
компетентни органи включват 
организациите, представляващи 
хората с увреждания.
2. Всяка държава членка определя 
задачите, правомощията, 
организацията и сътрудничеството 
на компетентните органи в 
съответствие с член 7, включително 
възможността лицата да подават 
жалба, за да оспорят евентуално 
нарушаване на задължение, наложено 
на държавите членки от 
настоящата директива.
3. Държавите членки информират 
Комисията относно мерките за 
изпълнение, свързани с параграф 2, 
като тази информация ще бъде 
публично достъпна.

Or. en

Изменение 168
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Процедура за подаване на жалби

1. Всеки субект (физическо или 
юридическо лице), който счита, че 
настоящата директива е била 
нарушена, може да отнесе въпроса до 
вниманието на собствениците на 
уебсайта, при необходимост.
2. В случай, че субектът не може да 
получи удовлетворение по този начин, 
жалбите могат да се отправят към 
всеки друг компетентен орган, както 
е посочено в член 6, параграф 2, 
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буква б).

Or. fr

Обосновка

При липса на механизъм, който да налага спазването на закона, съществуват 
опасения, че собствениците на уебсайтове не обръщат необходимото внимание на 
въпроса относно достъпността.

Изменение 169
Сирпа Пиетикяйнен, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Мерки за изпълнение и прилагане

За целите на настоящата директива, 
и по-специално на член 1, параграф 2 
от нея, компетентните органи на 
държавите членки са упълномощени 
да предприемат, наред с другото, 
изброените по-долу мерки, когато е 
необходимо:
а) за всички уебсайтове:
i) да отговарят на жалби относно 
липса на достъпност до даден 
уебсайт в разумен срок;
ii) да действат като ресурсен център 
за обществени организации и органи;
iii) да провеждат обучение на 
държавните служители и 
служителите на обществени 
организации и органи относно 
достъпността до уебсайтовете и 
интернет услугите;
iv) да дават препоръки за прилагането 
на настоящата директива.
б) за всички уебсайтове, които не 
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осигуряват пълен достъп:
i) когато невъзможността за 
предоставяне на пълен достъп е 
съвместима с настоящата 
директива, да изискват тя да бъде 
обозначена с подходящи, ясно 
написани и лесно разбираеми 
предупреждения на официалните 
езици на държавите членки, в които 
се използва уебсайтът, относно 
бариерите за достъпност, които той 
може да представя.

Or. en

Изменение 170
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Мерки за изпълнение и прилагане

За целите на настоящата директива, 
и по-специално на член 1, параграф 2 
от нея, компетентните органи на 
държавите членки са упълномощени 
да предприемат, наред с другото, 
изброените по-долу мерки, когато е 
необходимо:
а) за всички уебсайтове:
i) да отговарят на жалби относно 
липса на достъпност до даден 
уебсайт в разумен срок;
ii) да действат като ресурсен център 
за обществени организации и органи;
iii) да провеждат обучение на 
държавните служители и 
служителите на обществени 
организации и органи относно 
достъпността до уебсайтовете и 
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интернет услугите;
iv) да дават препоръки за прилагането 
на настоящата директива.
б) за всички уебсайтове, които не 
осигуряват пълен достъп:
i) когато невъзможността за 
предоставяне на пълен достъп е 
съвместима с настоящата 
директива, да изискват тя да бъде 
обозначена с подходящи, ясно 
написани и лесно разбираеми 
предупреждения на официалните 
езици на държавите членки, в които 
се използва уебсайтът, относно 
бариерите за достъпност, които той 
може да представя.

Or. en

Обосновка

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Изменение 171
Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Мерки за изпълнение и прилагане

За целите на настоящата директива 
компетентните органи на 
държавите членки са упълномощени 
да предприемат, наред с другото, 
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изброените по-долу мерки, когато е 
необходимо:
i) да отговарят на жалби относно 
липса на достъпност до даден 
уебсайт в разумен срок;
ii) да действат като ресурсен център 
за обществени организации и органи;
iii) да провеждат обучение на 
държавните служители и 
служителите на обществени 
организации и органи по отношение 
на достъпността до уебсайтовете и 
интернет услугите;
iv) да дават препоръки за прилагането 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 172
Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят 
непрекъснато съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за достъпност на уебсайтовете, като 
използват методиката, предвидена в 
параграф 4.

1. Държавите членки следят 
непрекъснато съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за достъпност на уебсайтовете, като 
използват методиката, предвидена в 
параграф 4.

За тази цел всяка държава членка 
следва да определи компетентен 
орган. Този компетентен орган също 
така отговаря за прилагането на 
настоящата директива и разполага с 
необходимите ресурси за изпълнение 
на своите задачи. Тези компетентни 
органи включват организациите, 
представляващи хората с 
увреждания. Всяка държава членка 
определя задачите, правомощията, 
организацията и мерките по 
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сътрудничество на компетентния 
орган.
Държавите членки следва да 
информират Комисията за 
определените компетентни органи до 
30 юни 2014 г.
Държавите членки информират 
Комисията относно спазването на 
изискванията от съответните 
уебсайтове, като тази информация 
ще бъде публично достъпна.

Or. en

Изменение 173
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико Гал-Пелц, Ангелика 
Вертман

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
информират достъпно 
потребителите или други 
заинтересовани страни относно 
подаването на жалбите, посочени в
алинея първа, пред определените 
компетентни органи. Подаването на 
жалби трябва да бъде възможно по 
достъпен начин.

Or. en

Изменение 174
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията съставя работна 
група, състояща се от представители 
на Комисията и от представители, 
назначени от държавите членки, 
която ще заседава ежегодно, с цел 
обсъждане на резултатите от 
наблюдението и обмен на най-добри 
практики относно прилагането на 
настоящата директива.
Тази работна група ангажира 
активно съответните 
заинтересовани страни, включително 
хората с увреждания и техните 
представителни организации.

Or. en

Изменение 175
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията съставя работна 
група, състояща се от представители 
на Комисията и от представители, 
назначени от държавите членки, 
която ще заседава ежегодно, с цел 
обсъждане на резултатите от 
наблюдението и обмен на най-добри 
практики относно прилагането на 
настоящата директива.
Тази работна група ангажира 
активно съответните 
заинтересовани страни, включително 
хората с увреждания и техните 
представителни организации.

Or. en
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Обосновка

Обществените органи както на европейско, така и на национално равнище, трябва да 
се възползват от опита на хората с увреждания и техните представителни 
организации в тази област чрез включването им в работна група за обсъждане на 
резултатите от настоящата директива. Участието на хората с увреждания и 
техните представителни организации също така ще бъде в съответствие с член 4, 
параграф 3 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и ще улесни 
прилагането на настоящата директива, тъй като те ще потвърждават дали даден 
уебсайт е достъпен от гледна точка на ползвателите.

Изменение 176
Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията може да състави 
работна група, състояща се от 
представители на Комисията и от 
представители, назначени от 
държавите членки, която да заседава 
ежегодно, с цел обсъждане на 
резултатите от наблюдението и 
обмен на най-добри практики 
относно прилагането на настоящата 
директива.
Работната група ангажира активно 
съответните заинтересовани 
страни, включително хората с 
увреждания и техните 
представителни организации.

Or. en

Изменение 177
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1а (нов)



PE514.740v01-00 80/108 AM\941519BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията създава редовна 
работна група за наблюдение на 
изпълнението и обмен на най-добри 
практики на настоящата директива. 
Работната група се състои от 
представители, назначени от 
държавите членки, от Комисията и 
от гражданското общество.

Or. en

Изменение 178
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тази методика е прозрачна, 
прехвърлима, съпоставима и 
възпроизводима и се изготвя при 
провеждане на тесни консултации 
със съответните заинтересовани 
страни от промишления сектор и 
гражданското общество, в това 
число по-специално представителни 
организации на лицата с увреждания.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Поради неотложността да се постигне достъпност на уебсайтовете, методиката 
за мониторинг на спазването на изискванията за достъпност от страна на 
уебсайтовете следва да бъде изготвена не по-късно от една година след приемането 
на настоящата директива. Освен това участието на съответните заинтересовани 
страни при разработването на тази методика, включително хората с увреждания и 
техните представителни организации, ще осигури високо ниво на надеждност за 
следващите мониторингови задачи.

Изменение 179
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тази методика е прозрачна, 
прехвърлима, съпоставима и 
възпроизводима и се изготвя при 
провеждане на тесни консултации 
със съответните заинтересовани 
страни от промишления сектор и 
гражданското общество, в това 
число по-специално представителни 
организации на лицата с увреждания.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 180
Сирпа Пиетикяйнен, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тази методика е прозрачна, 
прехвърлима, съпоставима и 
възпроизводима и се изготвя при 
провеждане на тесни консултации 
със съответните заинтересовани 
страни от промишления сектор и 
гражданското общество, в това 
число по-специално представителни 
организации на лицата с увреждания.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз не по-късно от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 181
Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
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Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Тази методика е прозрачна, 
прехвърлима, съпоставима и се 
изготвя при провеждане на тесни 
консултации със съответните 
организации, представляващи лицата 
с увреждания. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 9, параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 182
Адам Белан

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 3. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Комисията създава, посредством 
актове за изпълнение, методиката за 
наблюдение на съответствието на 
засегнатите уебсайтове с изискванията 
за тяхната достъпност съгласно член 3. 
Тези актове за изпълнение се приемат
съгласно процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011. Методиката ще бъде 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 183
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съответствие с 
научноизследователската методика, 
която съчетава експертен анализ с 
опита на потребителите, в това 
число потребителите с увреждания.

Or. en

Изменение 184
Адам Белан

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Условията и редът за докладване от 
страна на държавите членки до 
Комисията се установяват от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 9, параграф 2.

6. Условията и редът за докладване от 
страна на държавите членки до 
Комисията се установяват от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en

Изменение 185
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите членки са длъжни да 
оповестят по лесно достъпен начин 
списъка на уебсайтовете на 
обществените органи без 
достъпност.
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Or. es

Изменение 186
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Докладване

1. Държавите членки докладват на 
всеки две години пред Комисията 
относно резултатите от 
проведеното наблюдение съгласно 
член 7, включително във връзка с 
данните от измерванията и по 
целесъобразност, списъка на 
уебсайтовете, посочен в член 1, 
параграф 3. До този доклад се 
предоставя обществен достъп в 
достъпен за четене формат.
2. Този доклад обхваща също 
извършените дейности съгласно 
член 6, в това число евентуалните 
общи заключения, изготвени от 
компетентните органи въз основа на 
наблюдението.
3. Условията и редът за докладване 
от страна на държавите членки до 
Комисията се установяват от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 9, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 187
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Хората с увреждания и 
организациите, които ги 
представляват трябва да бъдат в 
течение на всички нови спецификации 
относно изискванията за достъпност 
в интернет, като споменатите в 
член 3, параграф 1.

Or. fr

Изменение 188
Адам Белан

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Този комитет е комитет по 
смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването е преместено в член 7.

Изменение 189
Адам Белан

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването е преместено в чл. 7.

Изменение 190
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от 30 юни 2014 г. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби. Когато 
държавите членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите 
членки.

1. Държавите членки въвеждат 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от 31 декември 2015 г. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби. Когато 
държавите членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите 
членки.

Or. es

Изменение 191
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки прилагат 
мерките, посочени в член 3, 
параграф 1 в съответствие с 
тяхната административна, 
институционална и правна рамка по 
отношение на всички уебсайтове:
а) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на национално 
равнище — до 31 декември 2015 г.;
б) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на регионално 
равнище или в градове с над 100 000 
жители — до 31 декември 2016 г.;
в) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на местно 
равнище с по-малко от 100 000 
жители — до 31 декември 2017 г.,
г) чиито оператори са организации, 
предоставящи основни услуги на
обществеността, като видовете им 
са уточнени в приложението — до 
31 декември 2017 г.

Or. es

Изменение 192
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки прилагат 
мерките, посочени в член 3, 
параграф 1, към всички нови 
уебсайтове или към уебсайтовете, 
които са преработени, считано от 
края на срока за транспониране на 
настоящата директива.
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Or. en

Изменение 193
Клод Морайс

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки прилагат 
мерките, посочени в член 3, 
параграф 1, към всички съществуващи 
уебсайтове до 30 юни 2016 г.

Or. en

Изменение 194
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на прилагане на член 3, 
параграф 3 държавите членки 
прилагат декларация за информиране 
на потребителите на уебсайта каква 
част от него все още не е достъпна и 
защо. Държавите членки съобщават 
тази информация също и на 
Комисията.

Or. en

Изменение 195
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След влизане в сила на 
настоящата директива държавите 
членки прилагат мерките, посочени в 
член 3, параграф 1, в съответствие с 
тяхната административна, 
институционална и правна рамка по 
отношение на всеки нов уебсайт, 
принадлежащ на обществения 
сектор, както и към всички 
уебсайтове:
а) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на национално и 
федерално равнище — до 31 декември 
2015 г.;
б) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на регионално 
равнище или насочени към градски 
центрове с над 100 000 жители — до 
31 декември 2016 г.;
в) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на местно 
равнище — до 31 декември 2017 г.;
г) чиито оператори са организации, 
предоставящи услуги от общ интерес 
на обществеността, като видовете 
им са уточнени в приложението — до 
31 декември 2017 г.

Or. en

Обосновка

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.
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Изменение 196
Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията извършва преглед на 
прилагането на настоящата директива в 
срок от три години от нейното влизане 
в сила.

Комисията извършва преглед на 
прилагането на настоящата директива в 
срок от две години от нейното влизане в 
сила и оповестява публично 
резултатите от прегледа. 

Or. en

Изменение 197
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Приложение – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(посочен в член 1, параграф 2) (посочени в член 1, параграф 2, 
буква а))

Or. fr

Изменение 198
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) За национални, регионални и 
административни услуги: 
свидетелства за съдимост, лични 
документи, декларации до полицията, 
правна помощ, избори, онлайн услуги 
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за разрешаване на спорове

Or. en

Изменение 199
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За социални услуги от общ 
интерес: социално осигуряване, 
заетост и услуги по обучение, 
социални жилища, грижи за децата, 
дългосрочни грижи, услуги за социално 
подпомагане

Or. en

Изменение 200
Адам Белан

Предложение за директива
Приложение – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По социалноосигурителни 
обезщетения: обезщетения за 
безработица, детски надбавки, разходи 
за медицинско обслужване 
(възстановяване или директно плащане), 
студентски стипендии

(3) По социалноосигурителни 
обезщетения, например обезщетения за 
безработица, детски надбавки, разходи 
за медицинско обслужване 
(възстановяване или директно плащане), 
студентски стипендии

Or. en

Обосновка

Използването на двоеточие може да означава, че има ограничение до примерите, 
които следват. „Например“ означава, че последващият списък е ориентировъчен, а не 
рестриктивен.
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Изменение 201
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За услуги, свързани с мрежите: 
газ, електричество, водоснабдяване, 
пощенски услуги, телекомуникации

Or. en

Изменение 202
Адам Белан

Предложение за директива
Приложение – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По лични документи: паспорти или
свидетелства за управление на МПС

(4) По лични документи, например 
паспорти, свидетелства за управление 
на МПС

Or. en

Обосновка

Използването на двоеточие може да означава, че има ограничение до примерите, 
които следват. „Например“ означава, че последващият списък е ориентировъчен, а не 
рестриктивен.

Изменение 203
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 6a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За услуги, свързани с транспорта

Or. en

Изменение 204
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Приложение – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За основно, средно, висше 
образование и учене през целия
живот, както и за извънкласни 
курсове или дейности, предлагани от 
публичните институции

Or. en

Обосновка

Поради важността на това законодателство, услугите от общ интерес като 
образованието трябва да бъдат включени в обхвата на директивата. В този случай 
също така е необходимо да се разгледа тази съществена услуга чрез един цялостен 
подход.

Изменение 205
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) За банкови и застрахователни 
услуги

Or. en
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Изменение 206
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За записване във висше учебно 
заведение (университет)

(10) За основно, средно и висше 
образование и образование за 
възрастни

Or. es

Изменение 207
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За записване във висше учебно 
заведение (университет)

(10) За записване в основно, средно, 
висше учебно заведение (университет)
или учене през целия живот

Or. en

Изменение 208
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Приложение – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За записване за конкурси за 
държавна служба

Or. fr
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Изменение 209
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Приложение – буква 10б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) За записване за изпити за 
завършване на средно образование

Or. fr

Изменение 210
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За уведомление за промяна на 
местожителство

(11) За местожителство и 
уведомление за промяна на 
местожителство

Or. en

Изменение 211
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Приложение – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За информационни услуги на 
туристически бюра

Or. en

Обосновка

С цел да се улесни свободното движение в рамките на Европа, е важно да се осигури 
достъп до всички информационни услуги, които туристическите бюра предоставят в 
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своите уебсайтове.

Изменение 212
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За услуги, свързани със здравето: 
интерактивни съвети относно 
достъпността на услуги, онлайн 
услуги за пациенти, записване на час

(12) За услуги, свързани със здравето

Or. es

Изменение 213
Клод Морайс

Предложение за директива
Приложение – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За услуги, свързани със здравето: 
интерактивни съвети относно 
достъпността на услуги, онлайн услуги 
за пациенти, записване на час

(12) За услуги, свързани със здравето: в 
това число достъп до електронни 
здравни досиета, интерактивни съвети 
относно достъпността на услуги, онлайн 
услуги за пациенти, записване на час

Or. en

Изменение 214
Адам Белан

Предложение за директива
Приложение – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За услуги, свързани със здравето: (12) За услуги, свързани със здравето, 
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интерактивни съвети относно 
достъпността на услуги, онлайн услуги 
за пациенти, записване на час

например интерактивни съвети относно 
достъпността на услуги, онлайн услуги 
за пациенти, записване на час

Or. en

Обосновка

Използването на двоеточие може да означава, че има ограничение до примерите, 
които следват. „Например“ означава, че последващият списък е ориентировъчен, а не 
рестриктивен.

Изменение 215
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За газ, отопление, 
електричество, водоснабдителни 
услуги

Or. es

Изменение 216
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За газ, отопление, 
електричество, водоснабдителни 
услуги

Or. en
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Изменение 217
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Приложение – точка 12a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Уебсайтове на културни и 
научни обекти

Or. en

Обосновка

Културата и знанието следва също да бъдат достъпни. Затова цялото съдържание и 
онлайн услуги, предоставяни от организации като библиотеки, музеи, театри и т. н., 
трябва да бъде включено в приложението.

Изменение 218
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Приложение – точка 12a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За основни медийни и 
информационни услуги (например
онлайн вестници, библиотеки,...)

Or. de

Изменение 219
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) За услуги, свързани с 
транспорта.
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Or. es

Изменение 220
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) За услуги, свързани с 
обществения транспорт

Or. en

Изменение 221
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) За пощенски услуги.

Or. es

Изменение 222
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Приложение – точка 12в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) За основно, средно, висше 
образование и учене през целия
живот, както и за извънкласни 
курсове или дейности, предлагани от 
публичните институции
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Or. en

Изменение 223
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) За основни банкови и 
застрахователни услуги (като 
основна разплащателна сметка, 
застраховка на покъщнина и сгради, 
застраховка живот и медицинска 
застраховка)

Or. en

Изменение 224
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) За електронни комуникационни 
мрежи и услуги.

Or. es

Изменение 225
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12г (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) За пощенски услуги

Or. en

Изменение 226
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) За услуги, свързани с основно, 
средно и висше образование

Or. en

Изменение 227
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) За основни банкови и 
застрахователни услуги (като 
основна разплащателна сметка, 
застраховка на покъщнина и сгради, 
застраховка живот и медицинска 
застраховка)

Or. es

Изменение 228
Висенте Мигел Гарсес Рамон
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Предложение за директива
Приложение – точка 12е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12е) За задължителни и 
допълнителни схеми за социално 
осигуряване, уредени по различни 
начини (взаимни и професионални 
организации) и покриващи основните 
рискове в живота, свързани със здраве, 
стареене, трудови злополуки, 
безработица, пенсиониране и 
увреждания

Or. es

Изменение 229
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12е) За услуги, свързани със 
задължителни и допълнителни схеми 
за социално осигуряване, уредени по 
различни начини (взаимни и 
професионални организации) и 
покриващи основните рискове в 
живота, свързани със здраве, 
стареене, трудови злополуки, 
безработица, пенсиониране и 
увреждания

Or. en

Изменение 230
Висенте Мигел Гарсес Рамон
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Предложение за директива
Приложение – точка 12ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12ж) За услуги, свързани с грижи за 
деца

Or. es

Изменение 231
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12ж) За обществена информация

Or. en

Изменение 232
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12з) За други съществени услуги, 
предоставяни директно на 
обществеността за улесняване на 
социалното приобщаване и защитата 
на основните права (като 
осигуряването на помощ на лица, 
изправени пред кризисни ситуации от 
лично естество като задлъжнялост 
или безработица, услуги за 
реинтеграция или възстановяване и 
услуги по социално жилищно 
настаняване за граждани в 



AM\941519BG.doc 105/108 PE514.740v01-00

BG

неравностойно положение или 
граждани в по-неравностойно 
социално положение).

Or. es

Изменение 233
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12з) За спешна помощ на телефон 112

Or. en

Изменение 234
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12и) За публично образование

Or. en

Изменение 235
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12и (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12и) За местни, регионални, 
национални и европейски избори

Or. es

Изменение 236
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12й) За социални мрежи

Or. es

Изменение 237
Адам Коша, Тамаш Дойч, Золтан Баго, Филип Булан, Роберта Анджелили, Ян 
Козловски, Дитер-Лебрехт Кох, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико 
Гал-Пелц

Предложение за директива
Приложение – точка 12й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12й) За културни дейности

Or. en

Изменение 238
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12к (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12к) За културни дейности и 
центрове

Or. es

Изменение 239
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение – точка 12л (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12л) За туристически 
информационни центрове.

Or. es

Изменение 240
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Приложение Iа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уебсайтове по видове услуги, 
предоставяни чрез тях от 
доставчици на услуги от общ интерес
(за които се отнася член 1, 
параграф 2, буква б))
(1) За транспортни услуги
(2) За пощенски услуги
(3) За информационни услуги относно 
изборните процеси
(4) За услуги за доставки на енергия
(5) За комуникационни услуги
(6) За основни банкови услуги
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(7) За услуги в областта на 
здравеопазването

Or. fr


