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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/237 

Τροπολογία  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii) δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες για 

φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση 

εισιτηρίων και πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/238 

Τροπολογία  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii) οχήματα, τη σχετική υποδομή και 

το δομημένο περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης της χωρίς σκάλες 

πρόσβασης σε όλους τους δημόσιους 

σταθμούς· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/239 

Τροπολογία  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο iv 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iv) τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εντός της επικράτειάς τους, οι στόλοι των 

ταξί και των ενοικιαζόμενων 

αυτοκινήτων περιλαμβάνουν ένα επαρκές 

ποσοστό προσαρμοσμένων οχημάτων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/240 

Τροπολογία  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (στ a) υπηρεσίες τουρισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

καταλύματος και εστίασης. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/241 

Τροπολογία  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1 a  

 Προσαρμογή στις ανάγκες των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προσαρμόζουν τις υποχρεώσεις των 

κατασκευαστών, των εισαγωγέων, των 

διανομέων και των παρόχων υπηρεσιών 

που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικοί πάροχοι προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι 

απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστούν με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο με στόχο τη 

μείωση του κατακερματισμού στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το κόστος της 

συμμόρφωσης με τη νομοθεσία αυξάνεται όσο πιο μικρός είναι ο οργανισμός. Κατά συνέπεια, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να διαθέτουν το περιθώριο να προσαρμόζουν τις υποχρεώσεις των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων που κατασκευάζουν, εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά προσβάσιμα προϊόντα ή που 

παρέχουν προσβάσιμες υπηρεσίες. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/242 

Τροπολογία  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) τα άτομα που έχουν τυχόν 

σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή 

αισθητηριακές διαταραχές, αναπηρίες που 

συνδέονται με την ηλικία ή άλλες αιτίες 

που σχετίζονται με τις επιδόσεις του 

ανθρώπινου σώματος, μόνιμες ή 

προσωρινές, οι οποίες, σε συνδυασμό με 

διάφορα εμπόδια, έχουν ως αποτέλεσμα 

την περιορισμένη πρόσβαση σε προϊόντα 

και υπηρεσίες και οδηγούν σε μια 

κατάσταση που απαιτεί την προσαρμογή 

των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

(3) τα άτομα που έχουν τυχόν 

σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή 

αισθητηριακές διαταραχές, αναπηρίες που 

συνδέονται με την ηλικία, μειωμένη 

κινητικότητα (ΑΜΚ), ή άλλες αιτίες που 

σχετίζονται με τις επιδόσεις του 

ανθρώπινου σώματος, μόνιμες ή 

προσωρινές, οι οποίες, σε συνδυασμό με 

διάφορα εμπόδια, έχουν ως αποτέλεσμα 

την περιορισμένη πρόσβαση σε προϊόντα 

και υπηρεσίες και οδηγούν σε μια 

κατάσταση που απαιτεί την προσαρμογή 

των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/243 

Τροπολογία  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «ανεμπόδιστος»: ευδιάκριτος, 

χρησιμοποιήσιμος και κατανοητός, και 

χωρίς να προσκρούει σε κάποιο 

συγκεκριμένο εμπόδιο, και χωρίς να έχει 

ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε μορφής 

περιορισμό της ανεξαρτησίας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/244 

Τροπολογία  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι μεταφορές επιβατών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι 

δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες 

βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση 

εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό 

χρόνο και τα τερματικά 

αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα 

έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα 

ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις αντίστοιχες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο τμήμα V του 

παραρτήματος I. 

6. Οι μεταφορές επιβατών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, πούλμαν, 

σιδηρόδρομο, πλοία και διατροπικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τις αστικές 

μεταφορές, την κινητικότητα και το 

δομημένο περιβάλλον, οι δικτυακοί τόποι, 

οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η 

έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες 

σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά 

αυτοεξυπηρέτησης, όπως τα μηχανήματα 

πληρωμής, τα μηχανήματα ελέγχου 

εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την 

παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, 

υπηρεσιών σχετιζόμενων με το τουρισμό, 

μεταξύ άλλων υπηρεσίες παροχής 

καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης, 
πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του 

τμήματος V του παραρτήματος I μόνον 

εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται 

ήδη από τα κατωτέρω νομοθετικά 

κείμενα: όσον αφορά τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1371/2007, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1300/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

454/2011· όσον αφορά τις μεταφορές με 

λεωφορεία και πούλμαν, τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 181/2011· όσον αφορά τις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1177/2010, και όσον αφορά τις 

αεροπορικές μεταφορές, τον κανονισμό 
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(ΕΕ) αριθ. 1107/2006. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/245 

Τροπολογία  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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, 

κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και 

καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής 

φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας, 

καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία ή τόπος 

αγοράς οποιουδήποτε από τα προϊόντα 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

οδηγία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 

τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

χρήση του από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς και άτομα με αναπηρία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/246 

Τροπολογία  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (β α) κατά την αναθεώρηση των 

ενωσιακών κανονισμών που θεσπίζουν τα 

δικαιώματα των επιβατών που 

χρησιμοποιούν αεροπορικές, 

σιδηροδρομικές, πλωτές και 

λεωφορειακές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των διατροπικών 

πτυχών τους· 

Or. en 

 


