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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2017 A8-0188/308 

Τροπολογία  308 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – αριστερή στήλη – ενότητα V – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά 

μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και 

πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· 

υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη 

έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε 

πραγματικό χρόνο· τερματικά 

αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης 

εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου 

εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την 

παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών  

Υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά 

μέσα, λεωφορεία, πούλμαν, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί 

τόποι που χρησιμοποιούνται για την 

παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· 

υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη 

έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε 

πραγματικό χρόνο· τερματικά 

αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης 

εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου 

εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την 

παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, 

κινητικότητας και τουρισμού 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Τροπολογία  309 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

α) παρέχοντας πληροφορίες σε 

προσβάσιμη μορφή σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά ανεμπόδιστης 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/310 

Τροπολογία  310 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο i 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

ηλεκτρονικό μη διαδικτυακό έγγραφο με 

σκοπό να γίνονται αντιληπτά, εύχρηστα, 

κατανοητά και αξιόπιστα, σύμφωνα με το 

στοιχείο β), 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/311 

Τροπολογία  311 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το μη κειμενικό περιεχόμενο·  

(ii) απαριθμεί και επεξηγεί τον τρόπο 

χρησιμοποίησης των χαρακτηριστικών 

προσβασιμότητας της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας των οχημάτων και της 

περιβάλλουσας υποδομής και του 

δομημένου περιβάλλοντος, ενώ 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη 

συνδρομή που παρέχεται σύμφωνα με 

τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1107/2006, 

(ΕΕ) αριθ. 1177/2010, (ΕΕ) αριθ. 

1371/2007 και (ΕΕ) αριθ. 181/2011· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/312 

Τροπολογία  312 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο iii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 

απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 

σημείο β). 

iii) παρέχονται σε εναλλακτικά μη 

ηλεκτρονικά μορφότυπα κατόπιν 

αιτήματος· τα εναλλακτικά μη 

ηλεκτρονικά μορφότυπα μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεγάλα τυπογραφικά 

στοιχεία, γραφή Braille, ή ευανάγνωστα 

στοιχεία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/313 

Τροπολογία  313 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο iii α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 

κειμενικό περιεχόμενο, όπως οθόνες αφής 

και επιλογές φωνητικού ελέγχου 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/314 

Τροπολογία  314 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο iii β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iii β) τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας της υπηρεσίας 

παρατίθενται σε κατάλογο και 

επεξηγούνται· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/315 

Τροπολογία  315 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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, εφόσον απαιτηθεί· 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, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 

εφαρμογών που απαιτούνται για την 

παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, 

τουρισμού, καταλύματος και εστίασης 
κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την 

αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση 

των χρηστών. αυτό περιλαμβάνει την 

προσαρμοστικότητα παρουσίασης και της 

αλληλεπίδρασης του περιεχομένου, και, 

παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί, και 

κατά αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει 

τη διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Τροπολογία  316 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Δ – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 

εφαρμογών που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας, 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, και, παρέχοντας μια 

προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 

λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο 

αξιόπιστο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/317 

Τροπολογία  317 

Karima Delli 

εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

 

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 – ενότητα V – τμήμα Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) απαιτώντας τη συμμόρφωση του 

δομημένου περιβάλλοντος που απαιτείται 

για την παροχή της υπηρεσίας με το 

τμήμα X του παρόντος παραρτήματος 

Or. en 

 

 


