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6.9.2017 A8-0188/328 

Изменение  328 

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 Г – параграф 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Потребителски интерфейс и 

проектно решение по отношение на 

функционалността 

2. Изисквания за функционалност 

на потребителския интерфейс и 

дизайна на продукта 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Изменение  329 

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 Г – параграф 2 – параграф 1 – уводни думи 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел осигуряване на достъпността на 

проектните решения на продуктите и на 

техните потребителски интерфейси в 

съответствие с точка 1, букви б) и в), 

същите трябва да бъдат проектирани, 

където е приложимо, както следва: 

С цел осигуряване на достъпността на 

проектните решения на продуктите и на 

техните потребителски интерфейси в 

съответствие с точка 1, букви б) и в), 

същите трябва да бъдат проектирани, 

където е приложимо, в съответствие с 

раздел І, точка 2, както и: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Изменение  330 

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 Г – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) комуникацията и 

ориентацията да бъдат обезпечени 

чрез повече от един сетивен канал; 

а) да не е необходимо дадена 

характеристика по отношение на 

достъпността да бъде включвана, 

така че ползвател, нуждаещ се от 

характеристиката, да трябва да я 

включва; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Изменение  331 

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 Г – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) с оглед на комуникацията и 

ориентацията да са предвидени 

алтернативи на речта; 

б) когато е необходима реакция в 

определен срок, ползвателят да се 

предупреждава визуално, при 

докосване или звуково и да му се 

предоставя възможност за 

удължаване на допустимото време; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Изменение  332 

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 Г – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да са предвидени възможности 

за променяне на размера и контраста; 

в) да бъде функционално пригоден, 

включително неговите 

функциониращи елементи, като 

копчета и бутони за управление, да 

имат подходящ контраст помежду 

си и със своя фон и да бъдат 

различими при докосване; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Изменение  333 

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 Г – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да е предвиден алтернативен 

цвят за предаване на информация; 

г) когато се предлагат ключове, 

билети или карти, посоката на 

поставяне, ако е от значение за 

използването на ключа, билета или 

картата, да бъде различима при 

докосване; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Изменение  334 

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 Г – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да са предвидени гъвкави 

начини за отделяне на предния план 

от фона и за неговото контролиране, 

включително за намаляване на 

фоновия шум и подобряване на 

яснотата; 

д) когато продуктът използва 

биологични особености на 

ползвателя, не може конкретна 

биологична особеност да служи като 

единствен начин за идентификация 

на ползвателя или за управление на 

продукта. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Изменение  335 

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 VIII а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 РАЗДЕЛ VIIIа 

Услуги по настаняване 

Услуги 

1. С цел да се увеличи максимално 

очакваното използване от хора с 

функционални ограничения, 

включително хора с увреждания, 

предоставянето на услуги се 

осигурява, като: 

а) се предоставя информация за 

функционирането на услугата и за 

нейните характеристики и 

възможности по отношение на 

достъпността, както следва: 

i) се предоставя в достъпен 

интернет формат, като тя е 

достъпна за сетивата, функционално 

пригодна, разбираема и надеждна в 

съответствие с буква б); 

ii) в информацията се изброява и 

разяснява как да бъдат използвани 

характеристиките по отношение на 

достъпността на услугата и нейната 

допълняемост с различни помощни 

технологии. 

б) се осигурява достъпността на 

уебсайтовете и онлайн 

приложенията, необходими за 
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предоставянето на услугата, по 

последователен и адекватен начин с 

цел 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; 

в) осигурява се достъпността на 

услугите, базирани на мобилни 

устройства, включително мобилните 

приложения, необходими за 

предоставянето на свързани с 

електронната търговия услуги, по 

последователен и адекватен начин с 

цел 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; 

г) електронната идентификация, 

сигурността и методите на плащане, 

необходими за предоставянето на 

услугата, са разбираеми, достъпни за 

сетивата, функционално пригодни и 

надеждни, без да се накърняват 

сигурността и неприкосновеността 

на личния живот на ползвателя; 

д) се осигурява достъпността на 

архитектурната среда за хора с 

увреждания в съответствие с 

изискванията на раздел X, 
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включително; 

i) всички общи пространства 

(рецепция, вход, съоръжения за отдих, 

конферентни зали и др.); 

ii) стаи, в съответствие с 

изискванията на раздел X; 

минималният брой достъпни стаи 

във всяка сграда е: 

– 1 достъпна стая за сгради с по-

малко от общо 20 стаи; 

– 2 достъпни стаи за сгради с 

повече от 20, но по-малко от 50 стаи; 

– 1 допълнителна достъпна стая 

за всеки допълнителни 50 стаи. 

2. Помощни услуги 

Когато са налични, помощните услуги 

(бюра за помощ, телефонни центрове, 

техническа помощ, услуги за 

предаване и услуги за обучение) 

предоставят информация относно 

достъпността на услугата и нейната 

съвместимост с помощни технологии 

и услуги, в достъпни режими на 

комуникация за ползватели с 

функционални ограничения, 

включително за хора с увреждания. 
 

Or. en 

 

 


