
 

AM\1133715BG.docx  PE605.628v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/268 

Изменение  268 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 21 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) „банкова услуга“ означава 

финансови услуги на дребно, 

включително, но не само, спестовни и 

разплащателни сметки, 

застрахователни и пенсионни 

продукти, електронни пари, кредити, 

ипотечни заеми и инвестиционни 

инструменти. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/269 

Изменение  269 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 A8-0188/270 

Изменение  270 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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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7.9.2017 A8-0188/271 

Изменение  271 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 5 – параграф 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. При обосновано искане от 

компетентен национален орган 

производителите му предоставят 

цялата информация и документация, 

необходима за доказване на 

съответствието на продукта, на език, 

който е лесно разбираем за него. По 

искане на органа те си сътрудничат с 

него при всяко действие, предприето за 

отстраняване на рисковете, свързани с 

продукти, които са пуснали на пазара, и 

за гарантиране на съответствието с 

изискванията, посочени в член 3. 

9. Производителите са в 

състояние във всеки един момент да 
предоставят на компетентния 

национален орган цялата информация и 

документация, необходима за доказване 

на съответствието на продукта, на език, 

който е лесно разбираем него. По искане 

на органа те си сътрудничат с него при 

всяко действие, предприето за 

отстраняване на рисковете, свързани с 

продукти, които са пуснали на пазара, и 

за гарантиране на съответствието с 

изискванията, посочени в член 3. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/272 

Изменение  272 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. 

Or. en 

 


