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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα IV – στοιχείο Α  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως 

εξής: 

Η παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με αναπηρία, 

επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του τμήματος 

Ι, και περιλαμβάνει: 

(α) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων 

που χρησιμοποιούν για την παροχή 

της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 

κανόνες που προβλέπονται στο 

σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό 

τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών 

με προηγμένη υπολογιστική 

ικανότητα»· 

(α) τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τους κανόνες που προβλέπονται 

στο σημείο Β του εν λόγω 

τμήματος·  
 

(β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής: 

(β) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας 

και σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της, μεταξύ άλλων 

στους ηλεκτρονικούς οδηγούς 

προγραμμάτων· 
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(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και 

μέσω περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών· 

 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για 

το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή 

της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο γ).   

 

 

(γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 

(γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 

(δ) παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση 

της συμπληρωματικότητας με 

βοηθητικές υπηρεσίες· 

(δ) εφαρμογές για φορητές συσκευές 

και για τηλεοπτικές συσκευές· 

 (δ α) πληροφορίες για τη διευκόλυνση 

της συμπληρωματικότητας με 

βοηθητικές υπηρεσίες· 
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(ε) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία 

της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση 

των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς.  

(ε) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των 

ατόμων με αναπηρία, που θα 

επιτευχθούν διασφαλίζοντας τα 

κάτωθι· 

 (i) οι υπότιτλοι για άτομα προβλήματα 

ακοής πρέπει να είναι καλά 

συγχρονισμένοι με την εικόνα, 

ευανάγνωστοι, ακριβείς και 

κατανοητοί, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις 

ηχητικές πληροφορίες. Τούτο 

περιλαμβάνει την κατάρτιση 

ποιοτικών προδιαγραφών που να 

καλύπτουν τουλάχιστον τη 

γραμματοσειρά, το μέγεθος των 

χαρακτήρων, την αντίθεση και τη 

χρήση χρωμάτων, καθώς επίσης, 

στο μέτρο του δυνατού, τις 

αναγκαίες απαιτήσεις για τη 

διασφάλιση του ελέγχου των 

χρηστών επί των εν λόγω 

υποτίτλων· 
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 (ii) η ηχητική περιγραφή και οι 

ομιλούμενοι υπότιτλοι να 

συγχρονίζονται καλά με την εικόνα. 

Τούτο περιλαμβάνει την εκπόνηση 

ποιοτικών προδιαγραφών για την 

τοποθέτηση του ήχου και  σαφήνεια 

της ηχητικής περιγραφής και των 

ομιλούμενων υποτίτλων, καθώς και 

τις αναγκαίες απαιτήσεις για τη 

διασφάλιση του ελέγχου των 

χρηστών επί αυτών· 

 

 (iii) η διερμηνεία στη νοηματική 

γλώσσα να είναι ακριβής και 

κατανοητή, ώστε να 

αντικατοπτρίζει όντως τις ηχητικές 

πληροφορίες. Τούτο περιλαμβάνει 

τον καθορισμό επαγγελματικών 

απαιτήσεων για τους διερμηνείς και 

ποιοτικών προδιαγραφών για τον 

τρόπο παροχής της νοηματικής 

διερμηνείας. Όπου είναι τεχνικά 

δυνατόν, καθορίζονται απαιτήσεις 

για τη διασφάλιση του ελέγχου των 

χρηστών επί της παροχής της 

νοηματικής διερμηνείας. 

 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τμήμα ΙΙ - Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 

Μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 

μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και 

μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων 

 

 

Τμήμα ΙΙ - Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 

Μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 

μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, 

μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και 

τερματικά πληρωμής  

 

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:  

 

1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: 

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα: 
 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρίες επιτυγχάνεται με την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής 

απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ 

του τμήματος Ι. Σε σχέση με αυτό, δεν 

απαιτείται για τα προϊόντα 

χαρακτηριστικό προσβασιμότητας 

ενεργοποιημένο προκειμένου ο χρήστης 

που το χρειάζεται να το θέτει σε 

λειτουργία. 

 

 Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

καθίστανται προσιτά, 

συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 
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(α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 

προειδοποιήσεις), οι οποίες: 

 

(α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (η επισήμανση, 

οδηγίες και προειδοποιήσεις)· 

 

(i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

 

 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές· 

 

 

(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

 

 

(iv) να αναγράφονται με 

γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους 

σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης· 
 

 

(β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) 

σύμφωνα με το σημείο 2· 

 

(β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)· 

 

(γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με 

την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

σύμφωνα με το σημείο 2· 

 

(γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με 

την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με αναπηρία, 

που πρέπει να επιτευχθεί με τη 

χρήση προσωπικών ακουστικών, 

όπου απαιτείται χρόνος απόκρισης, 
με την ευαισθητοποίηση του 

χρήστη μέσω περισσότερων του 

ενός αισθητηριακών καναλιών, και 

με την παροχή δυνατότητας για 

παράταση του επιτρεπόμενου 

χρονικού διαστήματος και με 

πλήκτρα και χειριστήρια με επαρκή 

οπτική αντίθεση και απτική 

αίσθηση· 
 

(δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές.  

(δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

 



 

AM\1133940EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Or. en 



 

AM\1133940EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.9.2017 A8-0188/292 

Τροπολογία  292 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Σοφία 

Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 
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Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΙΙ – στοιχεία Α και Β  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

A.  Υπηρεσίες A.  Υπηρεσίες 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρία, 

επιτυγχάνεται ως εξής: 

 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η εύλογα 

προβλεπόμενη χρήση τους από 

άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται 

μέσω της εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων λειτουργικών 

επιδόσεων που καθορίζονται στο 

σημείο Γ του μέρους Ι και 

περιλαμβάνει : 

 

(α) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων 

που χρησιμοποιούν για την παροχή 

της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 

κανόνες που προβλέπονται στο 

σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό 

τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών 

με προηγμένη υπολογιστική 

ικανότητα»· 

 

(α) τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τους κανόνες που προβλέπονται 

στο σημείο Β του εν λόγω 

τμήματος·  
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(β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής:  
 

 

(β) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας 

και σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της· 

 

(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και 

μέσω περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών,  

 

 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για 

το μη κειμενικό περιεχόμενο·  

 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή 

της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο γ).   
 

 

 
(β α) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας· 

(γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

(γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 
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διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 

 (γ α) εφαρμογές για φορητές συσκευές· 
 

(δ) παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με 

βοηθητικές υπηρεσίες·  

 

(δ) πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

 

(ε) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία 

της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση 

των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς.   
 

(ε) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των 

ατόμων με αναπηρίες και 

διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας· τούτο μπορεί 

να επιτευχθεί με την υποστήριξη 

επικοινωνίας μέσω φωνής, εικόνας 

και κειμένου σε πραγματικό χρόνο, 

αποκλειστικά ή σε συνδυασμό 

(πλήρης συνομιλία), μεταξύ δύο 

χρηστών, ή μεταξύ ενός χρήστη και 

μιας υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης. 

 

Β. Σχετικό τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών με προηγμένη 

υπολογιστική ικανότητα  
 

Β. σχετικό τερματικό εξοπλισμό για τους 

καταναλωτές:  
 

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:  

 

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:  

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα: 

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρίες επιτυγχάνεται με την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής 

απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ, 

του τμήματος Ι και περιλαμβάνει: 
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(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 

προειδοποιήσεις), οι οποίες:  

(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση του προϊόντος που 

παρέχονται πάνω στο ίδιο το 

προϊόν (η επισήμανση, οι οδηγίες 

και προειδοποιήσεις)·πρέπει να 

είναι κατανοητές· 

(i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια·  

 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές·   

(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές·   

(iv) να αναγράφονται με 

γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους 

σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης· 

 

(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που παρέχει 

(ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, 

διάθεσης)· 

(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που παρέχει 

(ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, 

διάθεσης)· 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του 

προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα ακόλουθα: 

 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του 

προϊόντος· 

(i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους και μέσω περισσότερων 

του ενός αισθητηριακών καναλιών, 

και 

 

 

(ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για το μη κειμενικό 

περιεχόμενο·  

 

(δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) 

σύμφωνα με το σημείο 2· 
 

(δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και 

εκροή)· 
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(ε) η λειτουργικότητα του προϊόντος με 

την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

σύμφωνα με το σημείο 2·  

 

(ε) η λειτουργικότητα του προϊόντος με 

την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με αναπηρίες 

και εξασφαλίζουν τη 

διαλειτουργικότητα· αυτή μπορεί 

να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με 

τη στήριξη υψηλής πιστότητας 

ήχου, ανάλυση βίντεο που 

επιτρέπει την επικοινωνία στη 

νοηματική γλώσσα, κείμενο σε 

πραγματικό χρόνο, μόνο ή σε 

συνδυασμό με επικοινωνία φωνής 

και βίντεο ή με τη διασφάλιση 

αποτελεσματικής ζεύξης 

ασύρματων τεχνολογιών 

ακρόασης· 
 

(στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές.  

(στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα: 

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρίες επιτυγχάνεται με την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής 

απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του 

μέρους Ι και περιλαμβάνουν: 

 

(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 

προειδοποιήσεις), οι οποίες:  

(α) τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται πάνω 

στο ίδιο το προϊόν (η επισήμανση, οι 

οδηγίες και οι προειδοποιήσεις)· 

(i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές·  

(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές·  

(iv) να αναγράφονται με 

γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους 

σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·  
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(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που παρέχει 

(ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, 

διάθεσης)· 

 

(β)  τη συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που παρέχει 

(ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, 

διάθεσης)· 

 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του 

προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα ακόλουθα: 

 

(γ) τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση, 

την εγκατάσταση και τη 

συντήρηση, την αποθήκευση και τη 

διάθεση του προϊόντος· 

 

(i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους και μέσω περισσότερων 

του ενός αισθητηριακών καναλιών, 

και 

 

 

(ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για το μη κειμενικό 

περιεχόμενο· 

 

(δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) 

σύμφωνα με το σημείο 2·  
 

(δ) τη διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)· 

 

(ε) η λειτουργικότητα του προϊόντος με 

την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 

των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

σύμφωνα με το σημείο 2· 

 

(ε) τη λειτουργικότητα του προϊόντος 

με την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 

των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία, κάτι που μπορεί να 

επιτευχθεί, για παράδειγμα, 

υποστηρίζοντας τη δυνατότητα 

επιλογής, εξατομίκευσης και 

προβολής των υπηρεσιών 

πρόσβασης, όπως η εμφάνιση 

υποτίτλων για τα κωφά και 

βαρήκοα άτομα, η ακουστική 

περιγραφή, οι εκφωνούμενοι 
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υπότιτλοι και η διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα, με την παροχή 

μέσων αποτελεσματικής ζεύξης 

ασύρματων τεχνολογιών, ή με την 

παροχή στον χρήστη χειριστηρίων 

για την ενεργοποίηση υπηρεσιών 

πρόσβασης για τις 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον 

χρήστη, στο ίδιο επίπεδο 

προβολής με τους πρωτογενείς 

μηχανισμούς ελέγχου· 
 

(στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

(στ) τη διεπικοινωνία του 

προϊόντος με βοηθητικές συσκευές. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως 

εξής:  

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η εύλογα 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα 

με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του 

μέρους Ι και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

(α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής: 

(α) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας 

και σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της· 

(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και 

μέσω περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών, 

 

 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για 

το μη κειμενικό περιεχόμενο·  
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(iii) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

απαιτούνται για την παροχή της 

σχετικήςυπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο β)·  

(α α) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας, 

παρέχονται σύμφωνα με το σημείο 

β)· 

(β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 

(β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

(γ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία 

της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση 

των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς. 

 

(γ) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των 

ατόμων με αναπηρίες, για 

παράδειγμα, με την παροχή έξυπνης 

έκδοσης εισιτηρίων (ηλεκτρονική 

κράτηση, κράτηση εισιτηρίων, 

κλπ.), την πληροφόρηση των 

επιβατών σε πραγματικό χρόνο 

(πίνακες δρομολογίων, πληροφορίες 

σχετικά με τις διακοπές 

κυκλοφορίας, υπηρεσίες 

ανταπόκρισης, συνέχιση του 

ταξιδίου με άλλα μέσα μεταφοράς, 

κ.λπ.), όσο και τη συμπληρωματική 

υπηρεσία πληροφοριών (π.χ. 

προσωπικό των σταθμών, 

ανελκυστήρες που είναι εκτός 

λειτουργίας ή υπηρεσίες που είναι 

προσωρινά μη διαθέσιμες)· 
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 (γ α) υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως 

εξής: 

 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η εύλογα 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα 

με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του 

μέρους Ι και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 

(α) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων 

που χρησιμοποιούν για την παροχή 

της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 

κανόνες που προβλέπονται στο 

σημείο Δ: 

 

(α) τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή 

της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους κανόνες που προβλέπονται στο 

σημείο Δ του παρόντος τμήματος· 

 

(β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής:  
 

(β) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά 

με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της· Οι πληροφορίες 

αυτές να είναι κατανοητές χωρίς να 

υπερβαίνουν ένα επίπεδο 

πολυπλοκότητας ανώτερο του 

επιπέδου Β2 (καλή γνώση) του 

Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Αναφοράς για τις Γλώσσες, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης· 
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(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και 

μέσω περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών,  

 

 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για 

το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή 

της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο γ). 

 

 (β α) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών δικτυακών τόπων και 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

χρειάζονται για την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας. Αυτές μπορούν 

να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στις 

μεθόδους ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης, ασφάλειας και 

πληρωμής που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας 

 

(γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 
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κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης 

της προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 

(δ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία 

της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση 

των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς. 
 

(δ) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των 

ατόμων με αναπηρία· 

 

 (δ α) τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές 

συσκευές· 

Or. en 
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Τροπολογία  296 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Σοφία 

Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Παράρτημα I – τμήμα VΙΙΙ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως 

εξής:  

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η εύλογα 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα 

με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του 

μέρους Ι και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 

(α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής: 
 

(α) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας 

και σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της· 

 

(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους 

κειμένου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εναλλακτικών βοηθητικών 

μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και 

μέσω περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών, 

 

 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για 

το μη κειμενικό περιεχόμενο· 
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(iii) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

απαιτούνται για την παροχή της 

σχετικήςυπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο β)·  

(α α) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

απαιτούνται για την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο β)· αυτές 

μπορούν να αναφέρονται, μεταξύ 

άλλων, στις μεθόδους ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης, ασφάλειας και 

πληρωμής που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας· 

 

(β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, 

το χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

(β)  προσβάσιμοι δικτυακοί τόποι με 

συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την 

αντίληψη, το χειρισμό και την 

κατανόηση των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της 

παρουσίασης του περιεχομένου και 

της αλληλεπίδρασης, εφόσον 

απαιτηθεί, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση· και, κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο· 

 (β α) ηλεκτρονικές εμπορικές υπηρεσίες 

για φορητές συσκευές. 

 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Σοφία 

Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΧ – στοιχεία Α και Β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέρος A – Προϊόντα  Μέρος A – Προϊόντα 

1. Σχεδιασμός και παραγωγή 

 

1. Σχεδιασμός και παραγωγή 

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα: 

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι 

και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 

προειδοποιήσεις), οι οποίες: 

 

(α) πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 

προειδοποιήσεις), οι οποίες: 

 

(i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

 

(i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές· 

 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές· 
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(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

 

(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

 

(iv) να αναγράφονται με γραμματοσειρές 

επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

 

(iv) να αναγράφονται με γραμματοσειρές 

επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

 

(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που παρέχει 

(ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, 

διάθεσης)· 

 

(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που παρέχει 

(ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, 

διάθεσης)· 

 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του 

προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα ακόλουθα: 

 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του 

προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα ακόλουθα: 

 

(i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη δημιουργία εναλλακτικών 

βοηθητικών μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους και μέσω περισσότερων του 

ενός αισθητηριακών καναλιών, και 

 

(i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη δημιουργία εναλλακτικών 

βοηθητικών μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους και μέσω περισσότερων του 

ενός αισθητηριακών καναλιών, και 

 

(ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για το μη κειμενικό 

περιεχόμενο·  

 

(ii) οδηγίες που παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για το μη κειμενικό 

περιεχόμενο· 

 

(δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) 

σύμφωνα με το σημείο 2· 

 

(δ) διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και 

ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) 

σύμφωνα με το σημείο 2· 

 

(ε) η λειτουργικότητα του προϊόντος με 

την παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

σύμφωνα με το σημείο 2· 

 

(ε) λειτουργικότητα του προϊόντος με 

παροχή λειτουργιών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

σύμφωνα με το σημείο 2· 
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(στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

 

(στ) διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 

σχεδιασμός 

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 

σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 

χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) 

και ε) του σημείου 1, πρέπει να 

σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

 

(α) προβλέπεται δυνατότητα 

επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 

περισσότερων του ενός αισθητηριακών 

καναλιών· 

 

 

(β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 

αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 

τον προσανατολισμό· 

 

 

(γ) προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης 

μεγέθυνσης και αντίθεσης· 

 

 

(δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για 

τη μετάδοση πληροφοριών·  

 

(ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 

διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 

πλάνου από το φόντο, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 

θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 

ευκρίνειας· 

 

 

(στ) προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου 

της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·  

 

 

(ζ) προβλέπονται δυνατότητα σειριακού 

ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την 

αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών 

χειρισμών· 

 

 

(η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για 

περιορισμένο εύρος κινήσεων και 

δύναμη· 

 

 

(i) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 

κρίσεων φωτοευαισθησίας.  
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Μέρος B. Υπηρεσίες Μέρος B. Υπηρεσίες 

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής: 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η εύλογα 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα 

με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ του 

τμήματος Ι και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

(α) καθιστώντας προσβάσιμο το δομημένο 

περιβάλλον όπου παρέχεται η 

υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το 

μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής 

και της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία των εθνικών θησαυρών 

που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία· 

(α) καθιστώντας προσβάσιμο το δομημένο 

περιβάλλον όπου παρέχεται η 

υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το 

μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής 

και της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία των εθνικών θησαυρών 

που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία· 

(β) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

εγκαταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, 

των σκαφών και του εξοπλισμού που 

απαιτείται για την παροχή της 

υπηρεσίας ως εξής: 

(β) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

εγκαταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, 

των σκαφών και του εξοπλισμού που 

απαιτείται για την παροχή της 

υπηρεσίας ως εξής: 

(i) ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου 

τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, 

την αποβίβαση, την κυκλοφορία και 

τη χρήση· 

(i) ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου 

τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, 

την αποβίβαση, την κυκλοφορία και 

τη χρήση· 

(ii) οι πληροφορίες διατίθενται με 

διάφορους τρόπους και μέσω 

περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών· 

(ii) οι πληροφορίες διατίθενται με 

διάφορους τρόπους και μέσω 

περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών· 

(iii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το 

οπτικό περιεχόμενο που δεν 

αποτελείται από κείμενο. 

(iii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το 

οπτικό περιεχόμενο που δεν 

αποτελείται από κείμενο. 

(γ) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 

των προϊόντων που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο μέρος Α: 

(γ) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 

των προϊόντων που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο μέρος Α: 

(δ) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

(δ) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία της υπηρεσίας και 
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σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής: 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις 

εγκαταστάσεις ως εξής: 

(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη δημιουργία εναλλακτικών 

βοηθητικών μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και μέσω 

περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών, 

(i) το περιεχόμενο των πληροφοριών 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη δημιουργία εναλλακτικών 

βοηθητικών μορφοτύπων που θα 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς 

τρόπους από τους χρήστες και μέσω 

περισσότερων του ενός 

αισθητηριακών καναλιών, 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το 

μη κειμενικό περιεχόμενο· 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το 

μη κειμενικό περιεχόμενο· 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 

σημείο ε). 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 

σημείο ε). 

(ε) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 

του περιεχομένου και της 

αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 

παρέχοντας μια προσβάσιμη 

ηλεκτρονική εναλλακτική λύση· και 

κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 

επίπεδο· 

(ε) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 

του περιεχομένου και της 

αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 

παρέχοντας μια προσβάσιμη 

ηλεκτρονική εναλλακτική λύση· και 

κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 

επίπεδο· 

(στ) παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες 

για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

(στ) παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες 

για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

(ζ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με 

(ζ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με 
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λειτουργικούς περιορισμούς.  λειτουργικούς περιορισμούς. 

Or. en 

 

 


