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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/250 

Изменение  250 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 9 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Подобряването на 

достъпността на стоки и услуги ще 

подобри живота не само на лицата с 

увреждания, но също и на лицата с 

други постоянни или временни 

функционални ограничения, като 

например възрастни хора, бременни 

жени и лица, които пътуват с багаж. 

Поради това е изключително важно 

тази директива да включва лица с 

увреждания, както и лицата с 

временни или постоянни 

функционални ограничения, с цел да се 

гарантират истински ползи и 

независим живот за по-широка част 

от обществото. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е необходимо, за да се въведе отново препратка за хората с функционални 

ограничения, което беше отменено на равнището на комисията IMCO. Това допълнение 

илюстрира ползата от достъпността за една по-широка аудитория. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/251 

Изменение  251 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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) Без общи изисквания за 

достъпност на архитектурната среда, 

свързана с продуктите и услугите, 

стандартите за достъпност на 

стоките и услугите не могат да 

бъдат ефективни за осигуряването на 

достъпност за хората с увреждания и 

лицата с функционални ограничения. 

Поради това настоящата директива 

задължава държавите членки да 

включат архитектурната среда, 

използвана за предоставянето на 

продуктите и услугите, попадащи в 

обхвата на настоящата директива, като 

така гарантират съответствие с 

изискванията за достъпност, определени 

в приложение Х. В допълнение към 

това, изискванията за достъпност 

следва да се прилагат само при 

изграждането на нова 

инфраструктура или при 

предприемането на мащабни 

ремонти. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е необходимо, за да се въведе отново препратка за хората с функционални 

ограничения, което беше отменено на равнището на комисията IMCO, както и за да се укрепи 

принципът за архитектурната среда. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/252 

Изменение  252 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) аудио-визуални медийни услуги 

и свързаното с тях потребителско 

оборудване с авангардни възможности 

за компютърна обработка; 

б) аудио-визуални медийни услуги 

със свързано потребителско оборудване 

с авангардни възможности за 

компютърна обработка; 

Or. en 

Обосновка 

Повторно въвеждане на буква, заличена на равнище комисии. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/253 

Изменение  253 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници; 

в) услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници, мобилност и техните 

интермодални връзки, включително 

обществен градски транспорт, като 

например метро, железопътен 

транспорт, трамвайни, тролейбусни 

и автобусни системи, що се отнася 

до: 

i) терминали на самообслужване, 

намиращи се на територията на 

Съюза, включително автомати за 

продажба на билети, платежни 

терминали и автомати за 

регистрация на пътници; 

ii) уебсайтове, услуги, базирани на 

мобилни устройства, терминали за 

интелигентно издаване на билети и 

информация в реално време; 

iii) превозни средства, свързаната с 

тях инфраструктура и архитектурна 

среда, включително достъп без 

изкачване по стъпала на всички 

обществени гари; 

iv) таксиметрови услуги и услуги за 

автомобили под наем, които 

разполагат с подходящ дял от 

приспособени моторни превозни 

средства. 

Or. en 
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Обосновка 

Изискванията относно достъпността трябва да обхващат адекватно всички транспортни 

средства на всяко ниво, от транспорта на дълги разстояния до градския транспорт, 

включително свързаните с тях услуги. Интермодалните връзки също следва да бъдат включени. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/254 

Изменение  254 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Аудио-визуалните медийни 

услуги и свързаното с тях 

потребителско крайно оборудване с 

авангардни възможности за компютърна 

обработка трябва да отговарят на 

изискванията, определени в раздел ІV от 

приложение І. 

5. Аудио-визуалните медийни 

услуги, в съответствие с 

произтичащите от член 7 на 

Директива XX/YYYY/EU мерки, 

предприети от държавите членки, и 

свързаното с тях потребителско крайно 

оборудване с авангардни възможности 

за компютърна обработка трябва да 

отговарят на изискванията, определени 

в раздел ІV от приложение І. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/255 

Изменение  255 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 

хората 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. 

Държавите членки, които желаят да 

въведат ново законодателство или 

които вече имат национално 

законодателство относно 
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изискванията за достъпност по 

отношение на застроената среда на 

тяхна територия, отговарят на 

изискванията за архитектурната 

среда, определени в настоящата 

директива. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящата директива трябва да даде действителни ползи за хората с увреждания и за 

лицата, които страдат от функционални ограничения. Поради това разпоредбите относно 

архитектурната среда трябва да бъдат задължителни, а държавите членки не трябва да имат 

възможността да са под нивото на минималните изисквания, уредени от настоящата 

директива. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Изменение  256 

Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

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 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) очакваните разходи и ползи за 

стопанските субекти спрямо очакваните 

ползи за лицата с увреждания, като се 

отчита честотата и продължителността 

на използване на конкретния продукт 

или конкретната услуга. 

б) очакваните разходи и ползи за 

стопанските субекти спрямо очакваните 

ползи за лицата с функционални 

ограничения и лицата с увреждания, 

като се отчита честотата и 

продължителността на използване на 

конкретния продукт или конкретната 

услуга. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е необходимо, за да се въведе отново препратка за хората с функционални 

ограничения, което беше отменено на равнището на комисията IMCO. Това допълнение 

илюстрира ползата от достъпността за една по-широка аудитория. 

 


