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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/250 

Τροπολογία  250 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Η βελτίωση της προσβασιμότητας 

των προϊόντων και των υπηρεσιών θα 

βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των 

ατόμων με άλλους μόνιμους ή 

προσωρινούς λειτουργικούς 

περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι 

έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με 

αποσκευές. Ως εκ τούτου, έχει ζωτική 

σημασία η παρούσα οδηγία να 

περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες 

καθώς και τα άτομα με προσωρινούς ή 

μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς, με 

σκοπό να εξασφαλιστούν πραγματικές 

παροχές και ανεξάρτητη διαβίωση για 

ευρύτερη μερίδα της κοινωνίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να επαναφέρουμε την αναφορά σε άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς που καταργήθηκε στο επίπεδο της επιτροπής IMCO. Η προσθήκη αυτή παρουσιάζει 

το πλεονέκτημα της δυνατότητας πρόσβασης σε ευρύτερο κοινό. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/251 

Τροπολογία  251 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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) Χωρίς κοινές απαιτήσεις 

προσβασιμότητας του δομημένου 

περιβάλλοντος που συνδέονται με 

προϊόντα και υπηρεσίες, κανένα πρότυπο 

προσβασιμότητας αγαθών και υπηρεσιών 

δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό για 

τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για 

τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς. Ως εκ 

τούτου, η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα 

κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το 

δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται 

για την παροχή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στο παράρτημα X. 

Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας θα πρέπει να είναι 

εφαρμοστέες μόνο όταν κατασκευάζονται 

νέες υποδομές ή πραγματοποιούνται 

σημαντικές ανακαινίσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να επαναφέρουμε την αναφορά σε άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς που καταργήθηκε στο επίπεδο της επιτροπής IMCO και να ενισχυθεί η αρχή του 

δομημένου περιβάλλοντος.. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/252 

Τροπολογία  252 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική 

ικανότητα· 

β) υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων με  σχετικό τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική 

ικανότητα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά σημείου που διεγράφη σε επίπεδο επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/253 

Τροπολογία  253 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) υπηρεσίες μεταφορών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· 

γ) υπηρεσίες μεταφορών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, υπηρεσίες 

κινητικότητας και διατροπικής σύνδεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

αστικών μεταφορών όπως είναι ο 

υπόγειος, ο σιδηρόδρομος, το τραμ, τα 

τρόλεϊ και τα λεωφορεία σε σχέση με: 

 i) τερματικά αυτοεξυπηρέτησης 

ευρισκόμενα στο έδαφος της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 

έκδοσης εισιτηρίων, των τερματικών 

πληρωμής και των μηχανημάτων ελέγχου 

εισιτηρίων· 

 ii) δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες για 

φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση 

εισιτηρίων και πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο· 

 iii) οχήματα, τη σχετική υποδομή και το 

δομημένο περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης της χωρίς σκάλες 

πρόσβασης σε όλους τους δημόσιους 

σταθμούς· 

 iv) υπηρεσίες ταξί και ενοικιαζόμενων 

αυτοκινήτων που διαθέτουν επαρκή 

αναλογία προσαρμοσμένων οχημάτων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις σε σχέση με την προσβασιμότητα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλα τα μεταφορικά 

μέσα, σε κάθε επίπεδο, από μεγάλη απόσταση από τις αστικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων 

των σχετικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να καλύπτονται επίσης και οι διατροπικές συνδέσεις. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/254 

Τροπολογία  254 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων και ο σχετικός τερματικός 

εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη 

υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

τμήμα IV του παραρτήματος Ι. 

5. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων σύμφωνα με τα μέτρα που έλαβαν 

τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 7 της 

οδηγίας ΧΧ /ΥΥΥΥ/ΕΕ, και ο σχετικός 

τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με 

προηγμένη υπολογιστική ικανότητα 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο τμήμα IV του 

παραρτήματος Ι. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/255 

Τροπολογία  255 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 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. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 

θεσπίσουν νέα νομοθεσία ή διαθέτουν 

ήδη αντίστοιχη εθνική νομοθεσία σχετικά 

με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 

αφορά το δομημένο περιβάλλον στην 

επικράτειά τους, πληρούν τις απαιτήσεις 

σχετικά με το δομημένο περιβάλλον που 
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καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία πρέπει να οδηγήσει σε πραγματική πραγματικά οφέλη για τα άτομα με 

αναπηρίες και για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου, διατάξεις σχετικά με το 

δομημένο περιβάλλον πρέπει να είναι υποχρεωτικές και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν να 

υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις από την παρούσα οδηγία. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/256 

Τροπολογία  256 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη 

για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 

το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 

αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη 

για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 

το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα 

με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να επαναφέρουμε την αναφορά σε άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς που καταργήθηκε στο επίπεδο της επιτροπής IMCO. Η προσθήκη αυτή παρουσιάζει 

το πλεονέκτημα της δυνατότητας πρόσβασης σε ευρύτερο κοινό. 

 


