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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2017 A8-0188/227 

Τροπολογία  227 

Morten Løkkegaard 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η οδηγία 2010/13/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α καθορίζει μια σειρά 

υποχρεώσεων για τους παρόχους 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Συνεπώς, είναι σκοπιμότερο να 

συμπεριληφθούν απαιτήσεις 

προσβασιμότητας στην εν λόγω οδηγία. 

Ωστόσο, όσον αφορά δικτυακούς τόπους 

και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας , η 

οδηγία 2010/13/ΕΕ καλύπτει μόνον μέσα 

οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είναι 

επομένως σκόπιμο να περιληφθούν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας η 

αρχιτεκτονική των δικτυακών τόπων και 

των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και 

κάθε περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ. 

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει 

τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για 

εξοπλισμό υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

δικτυακών τόπων. Η παρούσα οδηγία θα 

πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για τις τηλεφωνικές 

υπηρεσίες, εκτός εάν έχουν 

αντιμετωπιστεί σε άλλη νομοθετική 

πράξη της Ένωσης που παρέχει 

τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας 

με εκείνο που παρέχει η παρούσα οδηγία. 



 

AM\1133707EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η οικεία 

νομική πράξη της Ένωσης θα πρέπει να 

υπερισχύει έναντι της παρούσας οδηγίας. 
 

 _______________________ 

 1α Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (ΕΕ L 95 της 

15.04.2010, σ. 1) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει τις λέξεις «που παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στην Πράξη» στην τροπολογία 18 της έκθεσης IMCO 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του τηλεπικοινωνιακού 

κώδικα και της παρούσας οδηγίας υπερισχύει η διάταξη που είναι η πλέον ευνοϊκή για τα άτομα 

με αναπηρίες. 



 

AM\1133707EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/228 

Τροπολογία  228 

Morten Løkkegaard 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του 

δομημένου περιβάλλοντος θα 

διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων 

με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα 

οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον 

που χρησιμοποιείται για την παροχή των 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στο παράρτημα X. 

(23) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

προσβασιμότητα του δομημένου 

περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για να μπορέσουν τα άτομα 

με αναπηρία να προβούν σε πραγματική 

χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ως εκ 

τούτου, η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα 

κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το 

δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται 

για την παροχή των υπηρεσιών που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται 

η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που καθορίζονται στο 

παράρτημα X. 

Ωστόσο, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας 

θα πρέπει να είναι εφαρμοστέες μόνο 

όταν κατασκευάζονται νέες υποδομές ή 

πραγματοποιούνται σημαντικές 

ανακαινίσεις. 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή τροποποιεί την τροπολογία 27 της έκθεσης IMCO προκειμένου να αποσύρει 

τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν το νόμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Τροπολογία  229 

Morten Løkkegaard 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών 

προϋποθέσεων, ότι το δομημένο 

περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες 

των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, 

μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που 

διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι 

φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς 

και το δομημένο περιβάλλον που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών 

υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης 

πελατών και καταστημάτων στο πεδίο 

εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης 

τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας του 

παραρτήματος 1, τμήμα Χ, προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα 

με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. 

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

το δομημένο περιβάλλον που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών 

μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων 

το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι 

πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς 

εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το 

δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν 

οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών για 

καταναλωτές, κέντρων εξυπηρέτησης 

πελατών και καταστημάτων στο πεδίο 

εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης 

τηλεφωνίας, όσον αφορά την κατασκευή 

νέων υποδομών ή τις ανακαινίσεις που 

έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική αλλαγή 

στη δομή του υφιστάμενου κτιρίου, 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που ορίζεται τμήμα Χ 

του παραρτήματος 1, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με 

αναπηρία. 

Αυτό δεν θίγει τις νομικές πράξεις της 

Ένωσης και την εθνική νομοθεσία για 

την προστασία των εθνικών θησαυρών 

που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και 

αρχαιολογική αξία. 
 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Όπως και η τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 23, η τροπολογία αυτή τροποποιεί την 

τροπολογία 99 της έκθεσης IMCO προκειμένου να αποσύρει τη δυνατότητα των κρατών μελών 

να μην εφαρμόζουν το νόμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Τροπολογία  230 

Morten Løkkegaard 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5a. Η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 

καθορίζοντας περαιτέρω τα ειδικά 

κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία, κατά την αξιολόγηση 

του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι 

δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη χωρίς να τροποποιούν τα κριτήρια 

αυτά. 

Κατά τον περαιτέρω καθορισμό ειδικών 

κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

όχι μόνο τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα 

με αναπηρίες, αλλά και εκείνα που 

αφορούν τα άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς. 

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν 

λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να 

καλύψει όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι 

την... [ένα έτος από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία προσθέτει στην τροπολογία 125 της έκθεσης IMCO, την υποχρέωση της 

Επιτροπής να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα άτομα με αναπηρίες αλλά και για τα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, κατά το σχεδιασμό των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρήτρας παρέκκλισης. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Τροπολογία  231 

Morten Løkkegaard 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 

καθορίζοντας περαιτέρω τα ειδικά 

κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του 

κατά πόσον η επιβάρυνση είναι 

δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα 

κριτήρια αυτά. 

Κατά τον περαιτέρω καθορισμό ειδικών 

κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

όχι μόνο τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα 

με αναπηρίες, αλλά και εκείνα που 

αφορούν τα άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς. 

Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν 

λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να 

καλύψει όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι 

την... [ένα έτος από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία προσθέτει στην τροπολογία 125 της έκθεσης IMCO, την υποχρέωση της 

Επιτροπής να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα άτομα με αναπηρίες αλλά και για τα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, κατά το σχεδιασμό των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη από τις αρχές που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρήτρας παρέκκλισης. 

 

 


