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6.9.2017 A8-0188/227 

Изменение  227 

Мортен Льокегор 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 16 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16а) Директива 2010/13/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 
1a налага на доставчиците на 

аудиовизуални медийни услуги редица 

задължения. Следователно е по-

целесъобразно изискванията за 

достъпност да се включат в същата 

директива. 

 Въпреки това, по отношение на 

уебсайтовете и услугите, базирани на 

мобилни устройства, Директива 

2010/13/ЕС обхваща само 

аудиовизуалното медийно 

съдържание. Поради това е 

целесъобразно включването на 

архитектурата на уебсайтовете и 

базираните на мобилни устройства 

услуги, както и на всяко съдържание, 

което не попада в обхвата на 

Директива 2010/13/ЕС, в рамките на 

приложното поле на настоящата 

директива. 

 Настоящата директива следва да 

обхваща изискванията за достъпност 

на оборудването за телефонни услуги 

и уебсайтовете. Настоящата 

директива следва да обхваща също 

така и изискванията за достъпност 

на телефонните услуги, освен ако те 

са разгледани в друг правен акт на 

Съюза, предоставящ поне същата 
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степен на защита както 

предвидената в настоящата 

директива. В последния случай 

съответният правен акт на Съюза 

следва да има предимство пред 

настоящата директива.  

 _______________________ 

 Директива 2010/13/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 март 

2010 г. за координирането на някои 

разпоредби, установени в закони, 

подзаконови и административни 

актове на държавите членки, 

отнасящи се до предоставянето на 

аудиовизуални медийни услуги (ОВ L 

95, 15.4.2010 г., стр. 1). 

Or. en 

Обосновка 

В това изменение към изменение 18 от доклада на комисията IMCO се добавя изразът 

„предоставя поне същата степен на защита както предвидената в акта“ с цел да се 

гарантира, че в случай на противоречие между кодекса за далекосъобщенията и 

разпоредбите на настоящата директива предимство има разпоредбата, която е най-

благоприятна за хората с увреждания. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Изменение  228 

Мортен Льокегор 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) В някои ситуации общите 

изисквания за достъпност на 

архитектурната среда ще улеснят 

свободното движение на свързаните 

услуги и на хората с увреждания. 

Поради това настоящата директива дава 

възможност на държавите членки да 

включат архитектурната среда, 

използвана за предоставянето на 

услугите, попадащи в обхвата на 

настоящата директива, като така 

гарантират съответствие с изискванията 

за достъпност, определени в 

приложение Х. 

(23) В някои ситуации 

достъпността на архитектурната 

среда е предпоставка за правилното 

използване на свързаните услуги от 

страна на хората с увреждания. Поради 

това настоящата директива следва да 

задължава държавите членки да 

включат архитектурната среда, 

използвана за предоставянето на 

услугите, попадащи в обхвата на 

настоящата директива, като така 

гарантират съответствие с изискванията 

за достъпност, определени в 

приложение Х. Изискванията за 

достъпност обаче следва да се 

прилагат само при изграждането на 

нова инфраструктура или при 

предприемането на мащабни 

ремонти. 

Or. en 

Обосновка 

С настоящото изменение се променя изменение 27 от доклада на комисията IMCO, за 

да се премахне възможността държавите членки да не прилагат акта в специфични 

случаи. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Изменение  229 

Мортен Льокегор 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Държавите членки могат да 

решат — с оглед на националните 

условия — че архитектурната среда, 

използвана от клиентите на услуги за 

пътнически превоз, включително 

средата, управлявана от доставчиците 

на услугата и от операторите на 

инфраструктурата, както и 

архитектурната среда, използвана от 

клиентите на банкови услуги и центрове 

за обслужване на клиенти, както и на 

магазини в рамките на дейността на 

телефонни оператори, трябва също да 

отговарят на изискванията за 

достъпност от приложение І, раздел X, с 

цел да увеличат максимално тяхното 

използване от лицата с функционални 

ограничения, в т.ч. лицата с 

увреждания. 

10. Държавите членки гарантират, 

че архитектурната среда, използвана от 

клиентите на услуги за пътнически 

превоз, включително средата, 

управлявана от доставчиците на 

услугата и от операторите на 

инфраструктурата, както и 

архитектурната среда, използвана от 

клиентите на банкови услуги за 

потребители и центрове за обслужване 

на клиенти, както и на магазини в 

рамките на дейността на телефонни 

оператори, отговарят на изискванията за 

достъпност, посочени в раздел Х от 

приложение І, с цел да увеличат 

максимално тяхното използване от 

лицата с увреждания, по отношение 

на строителството на нова 

инфраструктура или на обновителни 

дейности, водещи до съществена 

промяна в структурата на 

съществуващата сграда. Това се 

извършва, без да се засягат правните 

актове на Съюза и националното 

законодателство за закрила на 

национални богатства с 

художествена, историческа или 

археологическа стойност. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с изменението на съображение 23 с това изменение се променя 

изменение 99 от доклада на комисията IMCO, за да се премахне възможността 

държавите членки да не прилагат акта в специфични случаи. 



 

AM\1133707BG.docx  PE605.628v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.9.2017 A8-0188/230 

Изменение  230 

Мортен Льокегор 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 23а за 

допълване на параграф 3 от 

настоящия член чрез допълнително 

определяне на конкретните 

критерии, които трябва да се вземат 

предвид за всички продукти и услуги, 

обхванати от настоящата 

директива, когато се определя дали 

тежестта трябва да се разглежда 

като непропорционална, без да 

променя тези критерии. 

 При допълнителното уточняване на 

тези конкретни критерии Комисията 

взема предвид не само потенциалните 

ползи за хората с увреждания, но 

също и за хората с функционални 

ограничения. 

 Комисията приема първия такъв 

делегиран акт, който обхваща всички 

продукти и услуги, които попадат в 

приложното поле на настоящата 

директива, в срок до... [една година 

след датата на влизане в сила на 

настоящата директива]. 

Or. en 
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Обосновка 

С настоящото изменение към изменение 125 от доклада на комисията IMCO се 

добавя задължението на Комисията при определянето на критериите, които да 

бъдат взети предвид от предприятията, желаещи да се възползват от клаузата за 

дерогация, да се съобразява не само с хората с увреждания, но също така и с хората с 

функционални ограничения. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Изменение  231 

Мортен Льокегор 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 23а за 

допълване на параграф 2 от 

настоящия член чрез допълнително 

определяне на конкретните 

критерии, които трябва да се вземат 

предвид за всички продукти и услуги, 

обхванати от настоящата 

директива, когато се определя дали 

тежестта трябва да се разглежда 

като непропорционална, без да 

променя тези критерии. 

 При допълнителното уточняване на 

тези конкретни критерии Комисията 

взема предвид не само потенциалните 

ползи за хората с увреждания, но 

също и за хората с функционални 

ограничения. 

 Комисията приема първия такъв 

делегиран акт, който обхваща всички 

продукти и услуги, които попадат в 

приложното поле на настоящата 

директива, в срок до... [една година 

след датата на влизане в сила на 

настоящата директива]. 

Or. en 
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Обосновка 

С настоящото изменение към изменение 125 от доклада на комисията IMCO се 

добавя задължението на Комисията при определянето на критериите, които да 

бъдат взети предвид от органите, желаещи да се възползват от клаузата за 

дерогация, да се съобразява не само с хората с увреждания, но също така и с хората с 

функционални ограничения. 

 

 


