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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.9.2017 A8-0188/328 

Τροπολογία  328 

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 Ι – ενότητα V – τμήμα Δ –  παράγραφος 2 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 

σχεδιασμός 

2. Απαιτήσεις λειτουργικότητας για 

τη διεπαφή χρήστη και τον σχεδιασμό του 

προϊόντος 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Τροπολογία  329 

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 Ι – ενότητα V – τμήμα Δ – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 

σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 

χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) 

και γ) του σημείου 1, πρέπει να 

σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 

σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 

χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) 

και γ) του σημείου 1, πρέπει να 

σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με το τμήμα I σημείο 2, και επίσης: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Τροπολογία  330 

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 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προβλέπεται δυνατότητα 

επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 

περισσότερων του ενός αισθητηριακών 

καναλιών· 

α) δεν απαιτείται ένα 

χαρακτηριστικό προσβασιμότητας να 

είναι σε λειτουργία προκειμένου ο 

χρήστης που χρειάζεται το 

χαρακτηριστικό αυτό να το θέσει σε 

λειτουργία· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Τροπολογία  331 

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 2 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 

αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 

τον προσανατολισμό·  

β) όταν απαιτείται συγκεκριμένος 

χρόνος απόκρισης, ο χρήστης 

ειδοποιείται με οπτική ένδειξη καθώς και 

με την αφή ή με ήχο και του δίνεται η 

δυνατότητα να παρατείνει το 

επιτρεπόμενο χρονικό όριο· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Τροπολογία  332 

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 2 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προβλέπεται δυνατότητα 

ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης· 

γ) το προϊόν είναι σε λειτουργία, 

συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 

του προϊόντος σε λειτουργία, όπως 

κλειδιά και χειριστήρια, διαθέτει επαρκή 

αντίθεση μεταξύ των κλειδιών και των 

χειριστηρίων και του φόντου και είναι 

αισθητό με την αφή· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Τροπολογία  333 

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 2 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 

για τη μετάδοση πληροφοριών· 

δ) όταν παρέχονται κλειδιά, 

εισιτήρια ή κάρτες, αυτά διαθέτουν 

προσανατολισμό αισθητό με την αφή 

εφόσον ο προσανατολισμός είναι 

σημαντικός για την περαιτέρω χρήση του 

κλειδιού, του εισιτηρίου ή της κάρτας· 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Τροπολογία  334 

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 2 – στοιχείο ε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 

διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 

πλάνου από το φόντο, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 

θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 

ευκρίνειας·  

ε) όταν το προϊόν χρησιμοποιεί 

βιολογικά χαρακτηριστικά του χρήστη, 

δεν εξαρτάται από τη χρήση 

συγκεκριμένου βιολογικού 

χαρακτηριστικού ως μόνου μέσου 

ταυτοποίησης του χρήστη ή για τον 

έλεγχο του προϊόντος. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Τροπολογία  335 

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 VIII α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΕΝΟΤΗΤΑ VIII a 

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος 

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 

ακόλουθα: 

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

(i) διατίθενται σε προσβάσιμo 

διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 

μη διαδικτυακό έγγραφο με σκοπό να 

γίνονται αντιληπτές, εύχρηστες, 

κατανοητές και αξιόπιστες, σύμφωνα με 

το σημείο β)· 

(ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 

τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών 

προσβασιμότητας της υπηρεσίας και τη 

συμβατότητά της με μια ποικιλία 

βοηθητικών τεχνολογιών. 

β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 

εφαρμογές που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και 



 

AM\1133703EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 

του περιεχομένου και της 

αλληλεπίδρασης, 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· 

γ) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 

για φορητές συσκευές που απαιτούνται 

για την παροχή των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού εμπορίου, κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 

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· 

δ) Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας είναι κατανοητές, αντιληπτές, 

εύχρηστες και αξιόπιστες χωρίς να 

υπονομεύουν την ασφάλεια και το 

ιδιωτικό απόρρητο του χρήστη. 

ε) καθιστώντας το δομημένο 

περιβάλλον προσβάσιμο στα άτομα με 

αναπηρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Ενότητας X, συμπεριλαμβανομένων: 

(i) όλων των κοινόχρηστων χώρων 

(υποδοχή, είσοδος, εγκαταστάσεις 

αναψυχής, αίθουσες συνεδριάσεων, 
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κ.λπ.)· 

(ii) αιθουσών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του τμήματος Χ· ο ελάχιστος 

αριθμός προσβάσιμων αιθουσών ανά 

εγκατάσταση είναι: 

– 1 προσβάσιμη αίθουσα, για 

εγκαταστάσεις με λιγότερες από 20 

αίθουσες συνολικά 

– 2 προσβάσιμες αίθουσες, για 

εγκαταστάσεις με περισσότερες από 20 

αλλά λιγότερες από 50 αίθουσες 

– 1 συμπληρωματική προσβάσιμη 

αίθουσα για κάθε επιπλέον 50 αίθουσες 

2. Υπηρεσίες υποστήριξης 

Εφόσον είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες 

υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, 

τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, 

υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες 

κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με την προσβασιμότητα της 

υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

βοηθητικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, με 

προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για 

τους χρήστες με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία. 
 

Or. en 

 

 


