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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/336 

Τροπολογία  336 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 18  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι 

απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον 

λιγότερο επαχθή τρόπο για τις 

επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως 
με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο 

εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες 

που έχουν επιλεγεί προσεκτικά. 

(18) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που να 

επιτρέπουν σε όλα τα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, να κάνουν πλήρη χρήση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και 

της υποδομής που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία. Πρέπει να εισαχθούν 

απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον 

λιγότερο επαχθή τρόπο για τους 

οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/337 

Τροπολογία  337 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21 α) «υποστηρικτική τεχνολογία»: 

κάθε στοιχείο, τμήμα εξοπλισμού ή 

σύστημα προϊόντος που χρησιμοποιείται 

για να αυξηθούν, να διατηρηθούν ή να 

βελτιωθούν οι λειτουργικές δυνατότητες 

ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία· 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Τροπολογία  338 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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, 

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. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Τροπολογία  339 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 πρόσθετο κόστος 

και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς 

σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα 

άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Τροπολογία  340 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη 

για τις οικείες αρμόδιες αρχές 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 πρόσθετο κόστος 

και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές 

σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα 

άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 

περιλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Τροπολογία  341 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 – σειρά 2 – τμήμα Ι – στήλη 2 – σημείο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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: 

(α) οι 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· 

(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, 

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, επιτυγχάνεται μέσω της 

συμμόρφωσης με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις προσβασιμότητας: 

(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση του προϊόντος που παρέχονται 

πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, 

οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες 

παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους 

μορφότυπους και: 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα 

από ένα αισθητηριακά κανάλια· 

(ii) είναι κατανοητές· 

(iii) γίνονται αντιληπτές· 

(iv) έχουν το κατάλληλο μέγεθος 

γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση 

μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου 

τους, ώστε να μεγιστοποιείται η 

αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, 
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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:  

 

(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· 

 

 

(ε) η λειτουργικότητα του προϊόντος 

με την παροχή λειτουργιών που 

χρήσης, διάθεσης) και μνεία της 

εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας και 

του τύπου του προϊόντος οι οποίες: 

(i) πληρούν τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο στοιχείο α)· 

(ii) πληροφορούν με απλό και σαφή 

τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν 

ενσωματώνει χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό 

με υποστηρικτική τεχνολογία· 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, 

ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά 

ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι 

οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

ακόλουθα: 

(i) διατίθενται σε προσβάσιμo 

διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 

μη διαδικτυακό μορφότυπο που είναι 

αντιληπτός και εύχρηστος· και 

(ii) ο κατασκευαστής αναφέρει και 

εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 

προϊόντος και τη συμβατότητά του με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

(iii) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 

ηλεκτρονικό μορφότυπο κατόπιν 

αιτήματος. Οι εναλλακτικοί μη 

ηλεκτρονικοί μορφότυποι μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεγάλα τυπογραφικά 

στοιχεία, γραφή Braille ή ευανάγνωστο 

κείμενο· 

(δ) η 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· 
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αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·  

(στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

(στ) κατά περίπτωση, η συμβατότητα 

με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες 

που διατίθενται στην Ένωση και σε 

διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 

τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής, 

όπως βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 

(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 

ακουστικά βαρηκοΐας. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Τροπολογία  342 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 – σειρά 3 – τμήμα ΙΙ – στήλη 2 – σημείο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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: 

 

(α) οι 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· 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές· 

(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

(iv) να αναγράφονται με 

γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε 

προβλέψιμες συνθήκες χρήσης· 

 

 

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, επιτυγχάνεται μέσω της 

συμμόρφωσης με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις προσβασιμότητας: 

 

(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο 

ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 

προειδοποιήσεις), οι οποίες παρέχονται σε 

πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους 

και: 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα 

από ένα αισθητηριακά κανάλια· 

(ii) είναι κατανοητές· 

(iii) γίνονται αντιληπτές· 

(iv) έχουν το κατάλληλο μέγεθος 

γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση 

μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου 

τους, ώστε να μεγιστοποιείται η 

αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

(β) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 
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(β) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 

2· 

(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· 

(δ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 
 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 

2· 

(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· 

(δ) κατά περίπτωση, η συμβατότητα 

με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες 

που διατίθενται σε ενωσιακό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών 

υποβοήθησης της ακοής, όπως 

βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 

(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 

ακουστικά βαρηκοΐας. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Τροπολογία  343 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 – σειρά 4 – τμήμα ΙΙΙ – στήλη 2 – στοιχείο Α – σημείο 1 

 

 

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: 

(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»· 

(β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

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, 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

1. Η παροχή υπηρεσιών κατά τρόπον 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη 

χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 

ακόλουθα: 

(α) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά 

τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική 

ικανότητα»· 

(β) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας που διαθέτει 

παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους 
μορφότυπους ως εξής: 

(i) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

ηλεκτρονικό μη διαδικτυακό μορφότυπο 
που είναι αντιληπτός και εύχρηστος· 

(ii) ο οικονομικός φορέας απαριθμεί 

και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της 

υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 
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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, 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· 

 

(δ) παρέχοντας προσβάσιμες 

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. 

 

 

 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές και των 

δικτυακών τόπων που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο γ)· 

(iv) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 

ηλεκτρονικό μορφότυπο κατόπιν 

αιτήματος. Οι εναλλακτικοί μη 

ηλεκτρονικοί μορφότυποι μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεγάλα τυπογραφικά 

στοιχεία, γραφή Braille ή ευανάγνωστο 

κείμενο· 

(γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες για 

φορητές συσκευές, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 

για φορητές συσκευές που απαιτούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, κατά 

συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την 

αντίληψη, τον 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· 

(δ) παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

(ε) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία: 

(i) όταν μια υπηρεσία παρέχει 

αμφίδρομη επικοινωνία ομιλίας, 
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υποστηρίζει επίσης στην ίδια κλήση την 

παράλληλη επικοινωνία κειμένου σε 

πραγματικό χρόνο· 

(ii) όταν μια υπηρεσία υποστηρίζει 

αμφίδρομη επικοινωνία και η εν λόγω 

υπηρεσία είναι ειδική για χρήση σε 

υπηρεσίες αναμετάδοσης, η υποστήριξη 

παρέχεται για επικοινωνία ομιλίας και 

επικοινωνία κειμένου και/ή βίντεο σε 

πραγματικό χρόνο, είτε χωριστά είτε σε 

οιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, τόσο 

για εξερχόμενες όσο και για εισερχόμενες 

κλήσεις· 

(iii) όταν μια υπηρεσία υποστηρίζει 

αμφίδρομη επικοινωνία και το εν λόγω 

σύστημα είναι ειδικό για χρήση σε 

υπηρεσίες αναμετάδοσης, η υποστήριξη 

παρέχεται για επικοινωνία ομιλίας και 

επικοινωνία κειμένου και/ή βίντεο σε 

πραγματικό χρόνο, είτε χωριστά είτε σε 

οιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, τόσο 

για εξερχόμενες όσο και για εισερχόμενες 

κλήσεις. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Τροπολογία  344 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 – σειρά 4 – τμήμα ΙΙΙ – στήλη 2 – στοιχείο Α – σημείο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Υπηρεσίες υποστήριξης 

Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες 

υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, 

τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, 

υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες 

κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με την προσβασιμότητα του 

προϊόντος και τη συμβατότητά του με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες, με 

προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για 

τους χρήστες με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Τροπολογία  345 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

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 – σειρά 4 – τμήμα ΙΙΙ – στήλη 2 – στοιχείο Β – σημείο 1 
 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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: 

(α) οι 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· 

(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, 

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, επιτυγχάνεται μέσω της 

συμμόρφωσης με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις προσβασιμότητας: 

(α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση του προϊόντος που παρέχονται 

πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, 

οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες 

παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους 

μορφότυπους και: 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα 

από ένα αισθητηριακά κανάλια· 

(ii) είναι κατανοητές· 

(iii) γίνονται αντιληπτές· 

(iv) έχουν το κατάλληλο μέγεθος 

γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση 

μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου 

τους, ώστε να μεγιστοποιείται η 

αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

(β) η συσκευασία του προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, 
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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:  

 

(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· 

(ε) η λειτουργικότητα του προϊόντος 

με την παροχή λειτουργιών που 

χρήσης, διάθεσης) και μνεία της 

εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας και 

του τύπου του προϊόντος οι οποίες: 

(i) πληρούν τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο στοιχείο α)·  

(ii) πληροφορούν με απλό και σαφή 

τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν 

ενσωματώνει χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό 

με υποστηρικτική τεχνολογία· 

(γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, 

ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά 

ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι 

οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

ακόλουθα: 

(i) διατίθενται σε προσβάσιμo 

διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 

μη διαδικτυακό μορφότυπο που είναι 

αντιληπτός και εύχρηστος· και 

(ii) ο κατασκευαστής αναφέρει και 

εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 

προϊόντος και τη συμβατότητά του με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

(iii) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 

ηλεκτρονικό μορφότυπο κατόπιν 

αιτήματος. Οι εναλλακτικοί μη 

ηλεκτρονικοί μορφότυποι μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεγάλα τυπογραφικά 

στοιχεία, γραφή Braille ή ευανάγνωστο 

κείμενο· 

 

 

 

(δ) η 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 
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αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·  

(στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2· 

(στ) κατά περίπτωση, η συμβατότητα 

με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες 

που διατίθενται σε ενωσιακό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών 

υποβοήθησης της ακοής, όπως 

βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 

(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 

ακουστικά βαρηκοΐας. 

Or. en 

 

 


