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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2017 A8-0188/318 

Τροπολογία  318 

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 Β – σημείο α α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται 

στο στοιχείο α) πρέπει να πληρούνται 

τουλάχιστον από το περιεχόμενο των 

ιστότοπων που αναφέρεται στις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

 (i) πρόσβαση σε δρομολόγια, 

εκπτώσεις και ενιαία εισιτήρια, καθώς 

και σε τιμές κρατήσεων και μεταφοράς· 

 (ii) κράτηση ή τροποποίηση 

κράτησης ή παραγγελίας, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· 

 (iii) έλεγχο εισιτηρίων· 

 (iv) πρόσβαση σε ατομικό δρομολόγιο· 

 (v) πρόσβαση στην κατάσταση της 

μεταφοράς· 

 (vi) πρόσβαση στον ατομικό 

λογαριασμό πελάτη· 

 (vii) πρόσβαση στην επικοινωνία με 

τον μεταφορέα· 

 (viii) πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 

με τις προσφερόμενες βοήθειες κατά τη 

μεταφορά. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Τροπολογία  319 

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 Γ – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γ. Υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση 

σε πραγματικό χρόνο: 

διαγράφεται 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Τροπολογία  320 

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 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 

μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και 

μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:  

Δ. τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 

μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και 

μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και 

υπηρεσίες τουρισμού: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Τροπολογία  321 

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 – εισαγωγική φράση 

 

 

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 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία και την 

υγεία, επιτυγχάνεται μέσω της 

συμμόρφωσης με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις ανεμπόδιστης 

προσβασιμότητας: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Τροπολογία  322 

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 α – στοιχείο i 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα 

από ένα αισθητηριακά κανάλια· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Τροπολογία  323 

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 α – στοιχείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές· (ii) είναι κατανοητές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.9.2017 A8-0188/324 

Τροπολογία  324 

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 1 – στοιχείο iii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές·  iii) γίνονται αντιληπτές· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Τροπολογία  325 

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 α – στοιχείο iii α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) απαριθμούν και επεξηγούν τον 

τρόπο ενεργοποίησης και χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 

προϊόντος και τη συμβατότητά του με 

βοηθητικές τεχνολογίες· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Τροπολογία  326 

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 α – στοιχείο iv 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 

επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης·  

(iv) έχουν το κατάλληλο μέγεθος και 

είδος γραμματοσειράς με επαρκή 

αντίθεση της φωτεινότητας μεταξύ των 

χαρακτήρων και του πλαισίου τους, ώστε 

να μεγιστοποιείται η δυνατότητα 

ανάγνωσης σε προβλέψιμες συνθήκες 

χρήσης· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Τροπολογία  327 

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 δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές 

δ) η συμβατότητα του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών όπως 

τα βοηθήματα ακοής, τα ακουστικά 

βαρηκοΐας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, 

καθώς και οι βοηθητικές συσκευές 

ακοής· το προϊόν επιτρέπει επίσης τη 

χρήση ατομικών ακουστικών. 

Or. en 

 

 


