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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/237 

Изменение  237 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 1 – параграф 2 – буква в – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ii) уебсайтове, услуги, базирани на 

мобилни устройства, терминали за 

интелигентно издаване на билети и 

информация в реално време; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/238 

Изменение  238 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 1 – параграф 2 – буква в – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii) превозни средства, свързаната 

с тях инфраструктура и 

архитектурна среда, включително 

достъп без изкачване по стъпала на 

всички обществени гари; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/239 

Изменение  239 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 1 – параграф 2 – буква в – подточка iv 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iv) Държавите членки 

гарантират, че на тяхна територия 

таксиметровите автомобили и 

автомобилите под наем включват 

подходящ дял от приспособени 

моторни превозни средства. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/240 

Изменение  240 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 1 – параграф 2 – буква e a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) туристически услуги, 

включително предоставянето на 

настаняване и кетъринг услуги. 

Or. en 



 

AM\1133709BG.docx  PE605.628v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/241 

Изменение  241 

Игор Шолтес, Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1а  

 Адаптиране към нуждите на 

микропредприятията 

 Държавите членки могат да 

адаптират задълженията на 

производителите, вносителите, 

дистрибуторите и доставчиците на 

услуги, установени в настоящата 

директива, за да се отговори на 

нуждите на микропредприятията. 

Or. en 

Обосновка 

Микропредприятията са важни доставчици на достъпни продукти и услуги. Изискванията, 

определени в директивата, следва да се прилагат възможно най-широко с цел намаляване на 

разпокъсаността на вътрешния пазар. Следва обаче да се признае, че колкото по-малка е 

организацията, толкова по-високи може да бъдат разходите за спазване на нормативната 

уредба. Ето защо това държавите членки следва да разполагат с известна свобода да 

адаптират задълженията, с които се сблъскват микропредприятията, участващи в 

производството, вноса и разпространението на достъпни продукти и в предоставянето на 

достъпни услуги. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/242 

Изменение  242 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 2 – параграф 1 – точка 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „лица с функционални 

ограничения“ означава лица, при които 

съществуват физически, умствени, 

интелектуални или сетивни нарушения, 

възрастово обусловени нарушения или 

други причини, свързани с 

възможностите на техния организъм — 

трайни или временни — които при 

взаимодействие с различните пречки 

стават причина за техния ограничен 

достъп до продукти и услуги и поради 

това се стига до ситуация, която налага 

адаптацията на тези продукти и услуги 

към техните специфични нужди; 

(3) „лица с функционални 

ограничения“ означава лица, при които 

съществуват физически, умствени, 

интелектуални или сетивни нарушения, 

възрастово обусловени нарушения, 

намалена подвижност или други 

причини, свързани с възможностите на 

техния организъм — трайни или 

временни — които при взаимодействие 

с различните пречки стават причина за 

техния ограничен достъп до продукти и 

услуги и поради това се стига до 

ситуация, която налага адаптацията на 

тези продукти и услуги към техните 

специфични нужди; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/243 

Изменение  243 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 2 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „безпрепятствен“ означава осезаем, 

използваем и разбираем, без 

специфични пречки и без причиняване 

на каквато и да била намалена 

независимост; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/244 

Изменение  244 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Услугите за въздушен, 

автобусен, железопътен и воден 

пътнически превоз, услугите, базирани 

на мобилни устройства, терминалите за 

интелигентно издаване на билети и за 

информация в реално време и 

терминалите на самообслужване, 

автоматите за продажба на билети 

и автоматите за регистрация на 

пътници, използвани за предоставянето 

на услуги за пътнически превоз, трябва 

да отговарят на съответните 

изисквания, определени в раздел V от 

приложение І. 

6. Услугите за въздушен, градски, 

междуградски или междуселищен 

автобусен транспорт, услуги за 

железопътен, морски и интермодален 

пътнически превоз, включително 

услуги, свързани с градския 

транспорт, мобилността и 

архитектурната среда, 

уебсайтовете, базираните на мобилни 

устройства услуги, терминалите за 

интелигентно издаване на билети и за 

информация в реално време и 

терминалите на самообслужване, като 

например платежни машини, 
автоматите за регистрация на пътници, 

използвани за предоставянето на услуги 

за пътнически превоз, услугите, 

свързани с туризма, наред с другото, 

услуги по настаняване и кетъринг 

услуги, отговарят на изискванията, 

определени в раздел V от приложение I, 

само ако тези изисквания не са вече 

обхванати от следните специфични 

законодателни актове: по отношение 

на железопътния превоз 

Регламент (ЕО) № 1371/2007, 

Регламент (ЕС) № 1300/2014 и 

Регламент (ЕС) № 454/2011, по 

отношение на автобусния транспорт 

Регламент (ЕС) № 181/2011, по 

отношение на морския транспорт и 

транспорта по вътрешни водни 
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пътища Регламент (ЕС) № 1177/2010, 

и по отношение на въздушния 

транспорт Регламент (ЕО) 

№ 1107/2006. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/245 

Изменение  245 

Игор Шолтес, Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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, центрове 

за обслужване на клиенти, както и на 

магазини в рамките на дейността на 

телефонни оператори, а също така и 

всяка друга услуга или място за 

закупуване на който и да е от 

продуктите, обхванати в 

настоящата директива, отговарят на 

изискванията за достъпност от 

приложение І, раздел X, с цел да 

увеличат максимално тяхното 

използване от лицата с функционални 

ограничения и лицата с увреждания. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/246 

Изменение  246 

Кийт Тейлър, Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 21 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) при преразглеждането на 

регламентите на Съюза относно 

правата на пътниците, използващи 

въздушен, железопътен, воден и 

градски, междуградски или 

междуселищен автобусен транспорт, 

в това число интермодалните 

аспекти; 

Or. en 

 


