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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2017 A8-0188/308 

Изменение  308 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – лява колона – раздел V – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници; уебсайтове, използвани за 

предоставяне на услуги за пътнически 

превоз; услуги, базирани на мобилни 

устройства, терминали за интелигентно 

издаване на билети и за информация в 

реално време; терминали на 

самообслужване; автомати за продажба 

на билети и автомати за регистрация на 

пътници, използвани за предоставянето 

на услуги за пътнически превоз 

Услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници; уебсайтове, използвани за 

предоставяне на услуги за пътнически 

превоз; услуги, базирани на мобилни 

устройства, терминали за интелигентно 

издаване на билети и за информация в 

реално време; терминали на 

самообслужване; автомати за продажба 

на билети и автомати за регистрация на 

пътници, използвани за предоставянето 

на услуги за пътнически превоз, 

мобилност и туризъм 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Изменение  309 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) се предоставя информация за 

функционирането на услугата и за 

нейните характеристики и възможности 

по отношение на достъпността, както 

следва: 

а) се предоставя информация в 

достъпен формат за функционирането 

на услугата и за нейните характеристики 

и възможности по отношение на 

безпрепятствената достъпност, 

както следва: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/310 

Изменение  310 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) информационното съдържание 

трябва да бъде налично в текстови 

формати, които могат да бъдат 

използвани за създаване на 

алтернативни помощни формати, 

които да бъдат представяни по 

различни начини от ползвателите и 

чрез повече от един сетивен канал; 

i) тази информация се 

предоставя в достъпен интернет 

формат и в електронен документ, 

който не е в интернет, като те са 

достъпни за сетивата, функционално 

пригодни, разбираеми и надеждни в 

съответствие с буква б); 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/311 

Изменение  311 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) осигуряват се алтернативи на 

нетекстовото съдържание; 

ii) посочва се и се разяснява как да 

бъдат използвани характеристиките 

на услугата за достъпност, 

включително достъпността на 

транспортните средства, 

заобикалящата инфраструктура и 

архитектурната среда, и се 

предоставя информация относно 

помощта, предоставяна в 

съответствие с Регламент 

№ 1107/2006, Регламент № 1177/2010, 

Регламент № 1371/2007 и Регламент 

№ 181/2011; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/312 

Изменение  312 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) електронната информация, 

включително свързаните с нея онлайн 

заявки, необходими за 

предоставянето на услугата, се 

осигуряват в съответствие с буква б). 

iii) при поискване се предоставят 

алтернативни неелектронни 

формати; алтернативните 

неелектронни формати може да 

включват уголемени шрифтове, 

брайлово писмо или лесен за четене 

формат. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/313 

Изменение  313 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква а – подточка iii а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiа) осигуряват се алтернативи на 

нетекстовото съдържание, като 

например сензорни екрани и 

възможности за гласов контрол; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.9.2017 A8-0188/314 

Изменение  314 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква а – подточка iii б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiб) съществуващите 

характеристики за достъпност на 

услугата следва да са изброени и 

обяснени; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Изменение  315 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) се осигурява достъпността на 

уебсайтовете по последователен и 

адекватен начин с оглед на 

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; и по начин, който улеснява 

оперативната съвместимост с различни 

потребителски агенти и помощни 

технологии, налични на равнището на 

ЕС и на международно равнище; 

б) се осигурява достъпността на 

уебсайтовете, включително на онлайн 

приложенията, необходими за 

предоставянето на услуги за 

пътнически транспорт, туризъм, 

настаняване и кетъринг по 

последователен и адекватен начин с 

оглед на възприемане, ползване и 

разбиране от потребителите; това 

включва приспособимост на 

представянето на съдържанието и на 

взаимодействието с него, като се 

осигурява достъпна електронна 

алтернатива при необходимост, по 

надежден начин, който улеснява 

оперативната съвместимост с различни 

потребителски агенти и помощните 

технологии, налични на равнището на 

ЕС и на международно равнище; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Изменение  316 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) се осигурява достъпността на 

услугите, базирани на мобилни 

устройства, включително мобилните 

приложения, необходими за 

предоставянето на услугата, по 

последователен и адекватен начин с 

оглед на 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; и по 

надежден начин, който улеснява 

оперативната съвместимост с 

различни потребителски агенти и 

помощни технологии, налични на 

равнището на ЕС и на международно 

равнище; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/317 

Изменение  317 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част А – параграф 1 – буква в а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) се изисква архитектурната 

среда, необходима за предоставянето 

на услугата, да е в съответствие с 

раздел Х от настоящото приложение 

Or. en 

 

 


