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7.9.2017 A8-0188/352 

Τροπολογία  352 

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 – Ενότητα V – στήλη 2 – στοιχείο Δ – σημείο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. 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 

βοηθητικές τεχνολογίες, μέσω 

προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για 

τους χρήστες με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία. 
 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/353 

Τροπολογία  353 

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 7 - Ενότητα VI – 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 με τα 

ακόλουθα: 
 

α) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούν για την παροχή της 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο σημείο Δ· 

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 

για το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

1. Η παροχή υπηρεσιών κατά τέτοιο 

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 Δ: 

β) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας παρέχονται σε 

πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους 
ως εξής: 

(i) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

υπό μορφή ηλεκτρονικού μη 

διαδικτυακού εντύπου ώστε να είναι 

κατανοητές, αντιληπτές και εύχρηστες· 

(ii) ο οικονομικός φορέας απαριθμεί 

και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της 

υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
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(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) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς. 
 

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)· 

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) 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. 
 

Or. en 

 



 

AM\1133758EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.9.2017 A8-0188/354 

Τροπολογία  354 

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 7 - Ενότητα VI – στήλη 2 – στοιχείο Γ – σημείο 1 
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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 με τα 

ακόλουθα: 

α) 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 

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 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, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα 

με πλήθος πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

1. Η παροχή υπηρεσιών κατά τέτοιο 

τρόπον ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα: 

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας παρέχονται σε 

πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους 
ως εξής: 

(i) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

υπό μορφή ηλεκτρονικού μη 

διαδικτυακού εντύπου ώστε να είναι 

κατανοητές, αντιληπτές και εύχρηστες· 

(ii) ο οικονομικός φορέας απαριθμεί 

και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της 

υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών, των εφαρμογών 

για φορητές συσκευές και των δικτυακών 

τόπων που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 

σημείο β)· 

β) 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 
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διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 

επίπεδο· 
 

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· 
 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/355 

Τροπολογία  355 

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 7 - Ενότητα VI – στήλη 2 – στοιχείο Δ – 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: 

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: 

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) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα 

από ένα αισθητηριακά κανάλια· 

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

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

(iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 

επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

(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 β) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 
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(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 

2· 

(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· 

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. 

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 A8-0188/356 

Τροπολογία  356 

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 7 - Ενότητα VI – στήλη 2 – στοιχείο Δ – σημείο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. 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 

βοηθητικές τεχνολογίες, μέσω 

προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για 

τους χρήστες με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία. 
 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/357 

Τροπολογία  357 

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 8 - Ενότητα VI – 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 με τα 

ακόλουθα: 

1. Η παροχή υπηρεσιών κατά τέτοιο 

τρόπον ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα: 

α) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούν για την παροχή της 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο σημείο Β: «Προϊόντα»· 

α) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο σημείο Β: «Προϊόντα»· 

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

β) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας παρέχονται σε 

πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους 
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) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

υπό μορφή ηλεκτρονικού μη 

διαδικτυακού εντύπου ώστε να είναι 

κατανοητές, αντιληπτές και εύχρηστες· 

(ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

(ii) ο οικονομικός φορέας απαριθμεί 

και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της 
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υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται 

σύμφωνα με το σημείο γ)· 

(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)· 

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· 

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· 

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. 

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. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/358 

Τροπολογία  358 

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 8 - Ενότητα VII – στήλη 2 – στοιχείο B – 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: 

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: 

 

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) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 
 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα 

από ένα αισθητηριακά κανάλια· 
 

(ii) πρέπει να είναι κατανοητές· 
 

(ii) είναι κατανοητές· 
 

(iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

 

(iii) γίνονται αντιληπτές· 

 

(iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 

επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

(iv) έχουν το κατάλληλο μέγεθος 

γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση 

μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου 

τους, ώστε να μεγιστοποιείται η 
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αναγνωσιμότητά τους 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) 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, 

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, 

ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά 

ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι 

οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

ακόλουθα: 

(i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφοτύπους 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) διατίθενται σε προσβάσιμo 

διαδικτυακό μορφότυπο και υπό μορφή 

ηλεκτρονικού μη διαδικτυακού εγγράφου 

που είναι αντιληπτό και εύχρηστο· και 

(ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο 

(ii) ο κατασκευαστής αναφέρει και 

εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 

προϊόντος και τη συμβατότητά του με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 
 γ α) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, 

την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκεσυση και τη διάθεση του 

προϊόντος, είτε παρέχονται χωριστά είτε 

είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι 

οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

ακόλουθα: 

δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 

δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 
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2· 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) η λειτουργικότητα του προϊόντος 

με την παροχή λειτουργιών που 

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.  

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 με τα 

ακόλουθα: 

α) 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 

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 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, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα 

με πλήθος πρακτόρων χρήστη και 

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 

διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 

1. Η παροχή υπηρεσιών κατά 

τέτοιο τρόπον ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα: 

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας παρέχονται σε 

πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους 
ως εξής: 

(i) οι πληροφορίες διατίθενται σε 

προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και 

υπό μορφή ηλεκτρονικού μη 

διαδικτυακού εντύπου ώστε να είναι 

κατανοητές, αντιληπτές και εύχρηστες· 

(ii) ο οικονομικός φορέας απαριθμεί 

και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της 

υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες· 

(iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών, των εφαρμογών 

για φορητές συσκευές και των δικτυακών 

τόπων που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 

σημείο β)· 

β) 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 
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επίπεδο· 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· 
 

Or. en 



 

AM\1133758EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.9.2017 A8-0188/360 

Τροπολογία  360 

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 9 - Ενότητα VIII – στήλη 2 – στοιχείο Α – σημείο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. 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, μέσω 

προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για 

χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 

αναπηρία. 

Or. en 
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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: 

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: 

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) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερα από ένα αισθητηριακά 

κανάλια· 

(i) είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από 

ένα αισθητηριακά κανάλια· 

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

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

(iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 

επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

συνθήκες χρήσης· 

(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, β) η συσκευασία του προϊόντος, 



 

AM\1133758EL.docx  PE605.628v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, 

χρήσης, διάθεσης)· 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, 

χρήσης, διάθεσης) και μνεία της 

εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας και 

του τύπου του προϊόντος οι οποίες: 

 (i) πληρούν τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο σημείο 1α· 

 (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, 

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, 

είτε παρέχονται χωριστά είτε είναι 

ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα: 

(i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφοτύπους 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) διατίθενται σε προσβάσιμo 

διαδικτυακό μορφότυπο και υπό μορφή 

ηλεκτρονικού μη διαδικτυακού εγγράφου 

που είναι αντιληπτό και εύχρηστο·  

(ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

(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 εφόσον ζητηθεί. 

οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί 

μορφότυποι μπορεί να περιλαμβάνουν 

μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 

Braille, ή ευανάγνωστα στοιχεία. 

 γ) οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση, την 

αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, 

είτε παρέχονται χωριστά είτε είναι 

ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα: 

δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 
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(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 

2· 

(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) η λειτουργικότητα του προϊόντος 

με την παροχή λειτουργιών που 

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 σε ενωσιακό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών 

υποβοήθησης της ακοής, όπως 

βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 

(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 

ακουστικά βαρηκοΐας. 

Or. en 

 

 


