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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор 
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2012)0721),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0394/2012),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

– след като се консултира с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на 
комисията по култура и образование (А7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно достъпността на уебсайтовете 
на органите от обществения сектор

относно достъпността на уебсайтовете 
на органите от обществения сектор и на 
уебсайтовете, чиито оператори са 

                                               
1 Все още не е публикуван в Официален вестник.
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организации, предоставящи основни 
услуги за обществеността 

Or. en

Изменение 2

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.

заличава се

Or. en

Изменение 3

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 

(13) Необходимо е сближаване на 
националните мерки на равнище ЕС, 
основано на споразумение относно 
изискванията за достъпност за 
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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.

уебсайтовете на органите от 
обществения сектор и за уебсайтовете, 
чиито оператори са организации, 
предоставящи основни услуги за 
обществеността, 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. en

Изменение 4

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 
свободата им на установяване и 
предоставяне на услуги.

(15) Гражданите следва да се 
облагодетелстват от по-широк достъп до 
онлайн обществени услуги 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 свободата им на 
установяване и предоставяне на услуги.

Or. en

Изменение 5

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, че съгласно общите 
изисквания се предоставя достъп до 
всички уебсайтове на органи от 
обществения сектор и уебсайтовете, 
чиито оператори са организации, 
предоставящи основни услуги, които 
са от съществено значение за 
обществеността. Видовете 
уебсайтове, чиито оператори са 
организации, предоставящи основни 
услуги, които трябва да бъдат 
обхванати от настоящата 
директива, са изброени в 
приложението. 

Or. en

Изменение 6

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 
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, 

(20) Настоящата директива определя 
изисквания за достъпността на всички 
уебсайтове на органи от обществения 
сектор и на уебсайтове, чиито 
оператори са организации, 
предоставящи основни услуги. 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 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската стандартизация, с 
цел представяне на подробни 
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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.

технически спецификации на 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. en

Изменение 7

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 
съответния уебсайт 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 
редовно за резултата от наблюдението и 
по-общо за списъка от действия, 
предприети по прилагането на 
настоящата директива.
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Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед да се гарантира, че 
засегнатите уебсайтове са достъпни в 
съответствие с предвидените в 
настоящата директива изисквания, в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия за 
актуализиране при необходимост на 
тези изисквания и да определи 
Европейския стандарт или части от 
него, чието спазване от засегнатите 
уебсайтове, в случай на отсъствие на 
хармонизирани стандарти, ще им 
осигурява презумпция за съответствие с 
изискванията за достъпността на 
уебсайтовете. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

(26) С оглед да се гарантира, че 
засегнатите уебсайтове са достъпни в 
съответствие с предвидените в 
настоящата директива изисквания и да 
се гарантира, че тези изисквания са 
ясни и разбираеми за 
заинтересованите страни, 
участващи в прилагането на 
директивата, в това число външните 
създатели на уебсайтове и 
вътрешните служители на 
държавните административни 
учреждения, в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на Комисията следва 
да бъдат делегирани правомощия да 
предоставя допълнителни 
подробности при необходимост във 
връзка с тези изисквания и да определи 
европейските стандарти или части от 
тях, чието спазване от засегнатите 
уебсайтове, в случай на отсъствие на 
хармонизирани стандарти, ще им 
осигурява презумпция за съответствие с 
изискванията за достъпността на 
уебсайтовете или с части от тях. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.
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Or. en

Изменение 9

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 
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,

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно създаването на 
хармонизиран пазар във връзка с 
достъпността на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор и 
уебсайтовете, чиито оператори са 
организации, предоставящи основни 
услуги, 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, 
изложен в същия член, в настоящата 
директива не се предвижда повече от 
необходимото за постигането на 
посочената цел,

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 

1. Настоящата директива има за цел 
сближаване на законовите, 
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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.

подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с достъпността на 
съдържанието на уебсайтовете на 
органите от обществения сектор и 
уебсайтовете, чиито оператори са 
организации, предоставящи основни 
услуги за всички потребители, и по-
специално за лицата с увреждания.

Or. en

Изменение 11

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 и уебсайтовете, 
чиито оператори са организации, 
предоставящи основни услуги, като 
предоставяните чрез такива уебсайтове 
видове услуги са определени в 
приложението.

Or. en

Изменение 12

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, 

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

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива не се 
прилага за микропредприятия, 
съгласно определението от Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определението за 
микро-, малки и средни предприятия.

Or. en

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а) „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.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква -1 б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б) „Уебсайтове, принадлежащи на 
органи от обществения 
сектор,”означава уебсайтове, които 
са разработени, осигурени, 
поддържани или съфинансирани от 
органи от обществения сектор.

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в) "Уебсайтове, чиито оператори са 
организации, предоставящи основни 
услуги на обществеността,”означава 
уебсайтовете, посочени в 
приложението.

Or. en

Изменение 17

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, 
посочени в член 1, параграф 2, в това 
число тези, до които по 
предназначение има достъп от
мобилно устройство или чрез друго 
средство.

Or. en



PR\937414BG.doc 15/35 PE513.011v01-00

BG

Изменение 18

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 
установяване на истинността, 
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.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – точка 3
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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 уебсъдържание, 
както и за взаимодействие с него(не 
засяга българската езикова редакция), 
независимо от устройството, 
използвано за връзка със 
съдържанието. Ако дадено мобилно 
приложение 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 20

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – точка 8 а (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 
тези уебсайтове да стане достъпно за 
всички потребители, в това число 
лицата с увреждания. 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 или 
допълващи и алтернативни способи 
на комуникация. 

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 23

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 
взаимодействието с него, като при 
необходимост се осигурява достъпна 
електронна алтернатива;

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

Or. en

Изменение 24

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 позволява 
оперативна съвместимост с различни 
потребителски агенти и помощни 
технологии на равнището на ЕС и на 
международно равнище.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат 
разпоредбите на параграф 1 не по-

заличава се
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късно от 31 декември 2015 г.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 8, за да 
доуточнява по целесъобразност 
изискванията за достъпността на 
уебсайтовете, посочени в параграф 1.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 8, за да 
предоставя допълнителни детайли по 
целесъобразност относно изискванията 
за достъпността на уебсайтовете, 
посочени в параграф 1, без да изменя 
изискванията.  

Or. en

Изменение 27

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 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. 
Тази информация се предоставя в 
достъпен формат.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

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 
установените в член 3, параграф 1
изисквания за достъпност на уебсайтове 
към всички уебсайтове извън 
засегнатите, в частност към 
уебсайтовете, попадащи в обхвата на 
действащото национално 
законодателство или на съответни 
мерки за достъпност.

Or. en

Изменение 29

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 редовния доклад, 
посочен в член 7а, 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.

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наблюдение и докладване Наблюдение

Or. en

Изменение 31

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 определя компетентен орган. 
Държавите членки информират 
Комисията за определените 
компетентни органи до 30 юни 2014 г.

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Определеният компетентен орган 
отговаря също така за 
проследяването на всички подадени 
жалби от страна на потребителите 
или от други заинтересовани страни 
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във връзка с неспазването на
изискванията за достъпност на 
съответните уебсайтове, както е 
посочено в член 3, параграф 1.
Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
информират потребителите или 
други заинтересовани страни относно 
подаването на жалбите, посочени в 
алинея първа, пред определените 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията съставя работна 
група, състояща се от представители 
на Комисията и от представители, 
назначени от държавите членки, 
която ще заседава редовно, при покана 
от страна на Комисията с цел 
обсъждане на резултатите от 
наблюдението и обмен на най-добри 
практики относно прилагането на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки докладват 
ежегодно резултатите от 
проведеното наблюдение съгласно 

заличава се
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параграф 4, включително данните от 
измерванията и при възможност, 
списъка на уебсайтовете, посочен в 
член 1, параграф 3.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът обхваща и действията, 
извършени съгласно член 6.

заличава се

Or. en

Изменение 36

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 
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публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 37

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 създават от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 9, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Докладване

1. Държавите членки докладват 
редовно 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.
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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

Изменение 39

Предложение за директива
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Санкции

Държавите-членки установяват 
правила относно санкциите, които се 
налагат при нарушения на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата 
директива, и предприемат всички 
необходими мерки за гарантиране на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите членки нотифицират 
Комисията за тези разпоредби до 
30 юни 2014 г. и незабавно извършват 
нотификация за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Or. en
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Изменение 40

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

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 2016 г.,
б) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на регионално 
равнище до 31 декември 2018 г.,
в) принадлежащи на органи от 
обществения сектор на местно 
равнище до 31 декември 2020 г.,
г) чиито оператори са организации, 
предоставящи основни услуги на 
обществеността до 31 декември 2020 
г., чиито видове са уточнени в 
приложението.

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията преразглежда прилагането 
на настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета не по-късно от …*. В 
доклада се извършва оценка на това 
дали настоящата директива е 
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постигнала своите цели, по-
специално по отношение на 
засилването на достъпността на 
уебсайтовете, при отчитане на 
сближаването на технологиите и 
използването на други технологии и 
устройства за достъп до 
съдържанието онлайн.
___________
* ОВ: моля въведете датата: три 
години след датата на влизане в сила 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Приложение І – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уебсайтове по видове услуги, 
предоставяни чрез тях от органи от 
обществения сектор

Видове уебсайтове, чиито оператори 
са организации, предоставящи 
основни услуги на обществеността.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Приложение І – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По данъци върху дохода: подаване 
на декларация, уведомяване за 
дължими данъци

(1) Газ, отопление, електричество, 
водоснабдителни услуги.

Or. en
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Изменение 44

Предложение за директива
Приложение І – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За услуги за търсене на работа чрез 
бюрата по труда

(2) Услуги, свързани с транспорта.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Приложение І – параграф 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) Пощенски услуги.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Приложение І – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Електронни комуникационни 
мрежи и услуги.

Or. en
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Изменение 47

Предложение за директива
Приложение І – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За регистрация на автомобили (5) Основни банкови и 
застрахователни услуги (като 
основна разплащателна сметка, 
застраховка на покъщнина и сгради, 
застраховка живот и медицинска 
застраховка).

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Приложение І – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За заявление за разрешение за 
строеж

(6) Начално, средно и висше 
образование.

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Приложение І – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За декларации до полицията, напр. 
в случай на кражба

(7) 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.
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Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Приложение І – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) От обществени библиотеки, напр. 
каталози и средства за търсене

(8) Услуги, свързани със здравето.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Приложение І – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За искане и предоставяне на 
актове за раждане или за сключване 
на граждански брак

(9) Услуги, свързани с грижи за деца.

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Приложение І – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) 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 
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реинтеграция или възстановяване и 
услуги по социално жилищно 
настаняване за граждани в 
неравностойно положение или 
граждани в по-неравностойно 
социално положение).

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Приложение І – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За уведомление за промяна на 
местожителство

заличава се

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Приложение І – параграф 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

заличава се

Or. en



PE513.011v01-00 32/35 PR\937414BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Информацията и услугите се предоставят във все по-голяма степен онлайн в ерата на 
цифровите технологии. Количеството уебсайтове в публичния и в частния сектор 
следователно нараства бързо. В наши дни съществуват над 761 000 убсайтове от 
публичния сектор, предлагащи само достъп да информация и услуги. Независимо от 
това, понастоящем има достъп до по-малко от 10% от уебсайтовете в ЕС в съответствие 
със стандартите за достъпност на уебсайтовете. 

Пазарът на ЕС за достъпност на уебсайтовете се състои от над 175 000 дружества. 
Оборотът, генериран от около 1 милион души, заети в индустрията, свързана с 
разработването на уебсайтове, според прогнозите представлява около 144 милиарда 
евро. Икономическото отражение върху ЕС, както и големите различия, съществуващи 
по отношение на недостъпните уебсайтове, превръщат достъпността на уебсайтовете в 
доходен бизнес в социалната сфера, който има значителен потенциал за растеж и 
приобщаване. По този начин достъпността до уебсайтовете може да доразвие единния 
пазар и да предостави по-широк достъп до услугите за всички граждани на ЕС.

Достъпността на уебсайтовете е от съществено значение, тъй като превръща 
уебсайтовете в използваеми от всички хора, в това число лицата с увреждания. 
Органите от публичния сектор и всички организации, предоставящи основни услуги на 
обществеността, трябва да приемат приобщаващи практики за достъпност на 
уебсайтовете, за да изпълнят своя ангажимент по отношение на всички граждани. 

Политически контекст

До този момент са положени много усилия от страна на институциите на ЕС за 
стимулиране на прогреса и подобряване на достъпността на уебсайтовете: 
Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.; Планът за 
действие за електронно управление през периода 2011—2015 г.; Програмата в областта 
на цифровите технологии за Европа, програмите за финансиране от ЕС на 
научноизследователската и развойна дейност за технологични решения относно 
достъпността на уебсайтовете. Освен това, преразгледжането на директивите за 
обществените поръчки съдържа позовавания на достъпността на уебсайтовете. 
Държавите членки са поели ангажимент да подобрят достъпността на обществените 
уебсайтове по принцип. По-специално, в декларацията на министрите от Рига се 
посочва, че всички обществени уебсайтове следва да бъдат достъпни до 2010 г. 

Независимо от това, че в държавите членки има влязло в сила законодателство или че 
те са предприели други мерки относно достъпността на уебсайтовете, съществуват 
други пречки пред вътрешния пазар, предизвикани от значителните различия между 
подходите на отделните държави в Европа.
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Предложението на Комисията

В тази връзка Комисията представи предложение за директива относно достъпността на 
уебсайтовете на органите от обществения сектор (COM (2012) 721). В този проект на 
директива са заложени конкретни технически разпоредби, съгласно които държавите 
членки правят достъпно съдържанието на някои видове уебсайтове на органи от 
обществения сектор (предоставящи информация и услуги, които са от съществено 
значение за участието на гражданите в икономиката и обществото). С директивата се 
цели сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения 
сектор, като се определят хармонизирани изисквания.

Гледна точка на докладчика

Докладчикът приветства предложението за директива на Комисията и признаването от 
нейна страна на необходимостта от хармонизиране на националните мерки за 
обществения сектор на равнище ЕС, за да се сложи край на фрагментацията и липсата 
на доверие в пазара за достъпност до уебсайтовете. 

Въпреки че подкрепя целите на проекта на директива докладчикът счита, че мерките, 
предложени от Комисията, не са нито достатъчни, нито достатъчно далновидни, за да 
се осъществи напредък в посока осъществяването на единния пазар. Той е също така 
наясно, че достъпът до информация е едва първата от редица пречки, пред които са 
изправени лицата с увреждания всеки ден от живота си. Следователно, той заключава в 
своя проектодоклад, че трябва да се разшири обхватът на директивата и да се приложат 
допълнителни мерки в областта на наблюдението, докладването и прилагането, които 
да позволят разрешаването на проблема със съществуващите недостатъците в текста.

Предмет и обхват

В член 1 се определя обхватът на директивата и се прави позоваване на списък от 
дванадесет вида уебсайтове на органи от обществения сектор, които съгласно 
проведената сравнителна оценка за електронно управление през 2001 г. са от 
съществено значение за общественото участие в икономиката и обществото. 
Независимо от това списъкът на  изброените видове уебсайтове не е изчерпателен и не 
обхваща по-голямата част от обществените услуги и основните услуги за 
обществеността. 

Европейската комисия се позовава на хипотетичен ефект на „ положително 
въздействие” при предоставянето на обществен достъп до другите уебсайтове от страна 
на органите от обществения сектор. Докладчикът изразява загриженост във връзка с 
това, че механизмът за „въздействие” няма да доведе до желания ефект, тъй като 
разчита на доброволното спазване. Не е доказано, че тази стратегия работи и тя не е 
подкрепена от никакви доказателства.

Следователно, докладчикът се стреми да сложи край на несъответствията между 
подхода на Комисията и бързо променящата се информационна и комуникационна 
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действителност в наши дни. Той предлага всички уебсайтове на органи от обществения 
сектор да бъдат включени в обхвата на директивата и да бъдат постепенно изпълнени 
на национално, регионално и местно равнище до 2020 г. Освен това, ограничен брой 
уебсайтове за основни услуги за обществеността, предоставяни от други организации 
следва също да бъдат включени и изпълнени до 2020 г. Списък на видовете уебсайтове, 
чиито оператори са организации, предоставящи основни услуги на обществеността, е 
включен в приложението. 

Новият обхват ще отразява обвързващите задължения, установени в Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и 
ангажиментите, поети в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа, за насърчаване на цифровото приобщаване и доверието в пазара за получаване 
на безпрепятствен достъп. 

Определения

Определенията, предложени от Комисията, не отразяват значителни технологични 
постижения. Онлайн информацията и услуги все по-често се получават чрез преносими 
мобилни устройства, вместо чрез настолни компютри. Мобилните устройства, както и 
мобилните уеб приложения, разработени от собствениците на уебсайтовете, се 
превръщат в предпочитани потребителски агенти. Следователно определенията за 
„съответен уебсайт”, „съдържание на уебсайт” и „потребителски агенти” в член 2 от 
директивата трябва изрично да отчетат този факт. 

Освен това докладчикът предлага определението за „съдържание на уебсайт” да бъде 
подобрено, за да бъдат включени в него по-специално функции, осигурявани чрез 
уебсайтове, които са външни за уебсайта на въпросния обществен орган или 
въпросната организация, които да попадат в обхвата единствено ако външният уебсайт 
е единственото средство, чрез което информацията и услугата да бъдат предоставяни на 
потребителя. 

Изисквания за достъпност на уебсайтовете

Докладчикът подкрепя амбициозен подход и следователно се стреми да направи 
възможна оперативната съвместимост на уебсайтовете на органите от обществения 
сектор и също така на уебсайтовете за общи услуги за обществеността, предоставяни от 
други организации, с други потребителски агенти. Осъществимостта на оперативната 
съвместимост е от съществено значение за хората, използващи помощни технологии за 
достъп до тези уебсайтове.

Наблюдение и докладване

Член 7 дава определение за задължението за наблюдение и докладване от страна на 
държавите членки във връзка с редовното актуализиране на съдържанието на 
уебсайтовете. Използваната методика следва да бъде установена от Комисията при 
провеждане на тесни консултации със съответните заинтересовани страни от 
промишления сектор и гражданското общество и да се основава на прозрачни, 
прехвърлими и представителни принципи. Докладчикът предлага два отделни члена 
относно наблюдението и докладването с оглед гарантиране на ясното разграничение 
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между двете задължения и по-добра разбираемост. 

Докладчикът приветства въвеждането от страна на Комисията на непрекъснато 
наблюдение. Държавите членки определят компетентен орган, който да отговаря за 
наблюдението и за проследяването на всички подадени жалби от страна на 
потребителите на уебсайтовете или от други заинтересовани страни във връзка с
неспазването на изискванията за достъпност на съответните уебсайтове. 

В интерес на прозрачността, механизмът за наблюдение предвижда освен това 
механизъм с отворени данни, при който държавите членки оповестяват техните 
доклади относно резултата от проведеното наблюдение. В тази връзка, работна група, 
състояща се от представители на Комисията и от представители, назначени от 
държавите членки, заседава редовно, при покана от страна на Комисията, за да обсъжда 
на резултатите от наблюдението и да извършва обмен на най-добри практики. 

Докладчикът отчита принципа на субсидиарност, при който значимите параметри за 
изпълнение се оставят на преценката на държавите членки.  Следователно, държавите 
членки предприемат всички мерки за установяване на ефективен механизъм за 
прилагане, който да определя правилата за ефективни и пропорционални санкции, 
приложими за нарушенията на националните разпоредби. Държавите членки 
уведомяват Комисията относно тези разпоредби до 30 юни 2014 г.

Делегирани актове

Европейската комисия заявява желание да бъде опревомощена да приема делегирани 
актове, за да актуализира по целесъобразност хармонизираното изискване за 
достъпност на уебсайтовете, както е посочено в член 3.  

Докладчикът изразява загриженост, че с изменянето на изискванията в член 3 ще бъде 
изменена същността на директивата. Поради тази причина той препоръчва 
правомощията за приемане на делегирани актове да бъдат сведени единствено до някои 
случаи и цели, без самите изисквания да бъдат изменяни.


