
AM\1121397EL.docx PE599.726v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2015/0278(COD)

27.3.2017

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
447 - 697

Σχέδιο έκθεσης
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Πρόταση οδηγίας
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))



PE599.726v03-00 2/176 AM\1121397EL.docx

EL

AM_Com_LegReport



AM\1121397EL.docx 3/176 PE599.726v03-00

EL

Τροπολογία 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την 
σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και 
τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν 
λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και 
ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 7 παράγραφος 4.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το προϊόν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
και ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και τις οδηγίες και τις 
πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν 
λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και 
ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 7 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την 
σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και 
τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν 
λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και 
ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 7 παράγραφος 4.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το προϊόν συνοδεύεται 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις 
οδηγίες και τις πληροφορίες σε γλώσσα 
ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος 
μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής 
και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 
6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.
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Or. en

Τροπολογία 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την 
σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και 
τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν 
λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και 
ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 7 παράγραφος 4.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το προϊόν συνοδεύεται 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις 
οδηγίες και τις πληροφορίες σε γλώσσα 
ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος 
μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής 
και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 
6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 450
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο.

3. Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, ενημερώνει τον κατασκευαστή 
και την αρχή εποπτείας της αγοράς και δεν 
καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά 
μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί.
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Τροπολογία 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

(3) Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο για 
την ασφάλεια ή την υγεία.

Or. de
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Τροπολογία 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο για 
την ασφάλεια ή την υγεία.

Or. en

Τροπολογία 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος.
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τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 455
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
παρούσα οδηγία, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. it

Τροπολογία 456
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
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αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν το αργότερο εντός 24 ωρών
σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών στα 
οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και 
παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη 
συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν.

Or. ro

Τροπολογία 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν, κατά περίπτωση. 
Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία, οι 
διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με 
το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 458
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση.  Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμφωνία του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση.  Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 

(5) Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο για την 
ασφάλεια και την υγεία, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν 
διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν 
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τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. de

Τροπολογία 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με την οικεία αρχή, 
κατόπιν αιτήματος της αρχής αυτής, για 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
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αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

εκπληρωθούν οι απαιτήσεις 
συμμόρφωσης των προϊόντων που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθεί η μη συμμόρφωση των 
προϊόντων που έχουν καταστήσει 
διαθέσιμα στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 

6. Οι διανομείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός 
των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές 
αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
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αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα 
προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα 
στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι διανομείς εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη και συνεχή κατάρτιση του 
προσωπικού ώστε να γνωρίζει τον τρόπο 
χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και 
παροχής προσβάσιμων υπηρεσιών. Η 
κατάρτιση αυτή καλύπτει ζητήματα όπως 
η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και η 
διαφήμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται μια νέα διάταξη σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης και συνεχούς 
κατάρτισης του προσωπικού ώστε να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και 
παροχής προσβάσιμων υπηρεσιών.

Τροπολογία 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε 
θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί 10 έτη 

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε 
θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για 
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αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και 
επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το 
προϊόν.

τουλάχιστον πέντε έτη ή για χρονικό 
διάστημα που αντιστοιχεί στον κύκλο 
ζωής του εν λόγω προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε 
θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί 10 έτη 
αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και 
επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το 
προϊόν.

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε 
θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί πέντε
έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν 
και επί πέντε έτη αφότου έχουν 
προμηθεύσει το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
προετοιμάζουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα 
III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή 
και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με 
τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα 
με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για 
όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
προετοιμάζουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα 
III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό με τρόπο 
που να είναι προσιτός σε άτομα με 
αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει 
να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο 
χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε 
λειτουργία.
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λειτουργία.

Or. en

Τροπολογία 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
προετοιμάζουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα 
III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή 
και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με 
τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα 
με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για 
όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε 
λειτουργία.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
προετοιμάζουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα 
III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι 
υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή 
και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με 
τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με 
αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει 
να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο 
χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε 
λειτουργία.

Or. en

Τροπολογία 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας 
αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται 

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται 
με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος 
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με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος 
των τελευταίων, στις ενέργειες που 
ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να 
συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

των τελευταίων, στις ενέργειες που 
ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να 
συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας 
αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται 
με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος 
των τελευταίων, στις ενέργειες που 
ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να
συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν 
αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση της 
υπηρεσίας με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω 
αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
στις ενέργειες που ενδεχομένως 
χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η 
υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 471
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Προϊόντα και υπηρεσίες που 
αποτελούν ήδη αντικείμενο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 (PRM 
TSI) πληρούν τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 
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3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν προκύπτουν επικαλύψεις. Προϊόντα και υπηρεσίες 
που αποτελούν αντικείμενο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος 
της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, θα πρέπει ως εκ 
τούτου, να θεωρούνται σύμμορφα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ακόμη και αν μια υπηρεσία ή 
μέρος μιας υπηρεσίας ανατίθεται με 
υπεργολαβία σε τρίτο μέρος, δεν θα 
πρέπει να διακυβεύεται η 
προσβασιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας, 
και ισχύουν οι υποχρεώσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη και συνεχή 
κατάρτιση του προσωπικού ώστε να 
γνωρίζει τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Η κατάρτιση 
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αυτή καλύπτει ζητήματα όπως η παροχή 
πληροφοριών, συμβουλών και η 
διαφήμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται μια νέα διάταξη σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης και συνεχούς 
κατάρτισης του προσωπικού ώστε να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και 
παροχής προσβάσιμων υπηρεσιών.

Τροπολογία 474
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν 
εισάγουν σημαντική αλλαγή σε μια πτυχή 
ή ένα χαρακτηριστικό ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας με αποτέλεσμα την 
αλλοίωση του βασικού χαρακτήρα του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας.

1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν 
εισάγουν σημαντική αλλαγή στον βασικό
χαρακτήρα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 475
Jiří Maštálka

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 

β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη 
για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 
το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα 
με αναπηρία.
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υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 476
Igor Šoltes

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 κόστος και τα οφέλη 
για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 
το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 
αναπηρία, τα άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς και τα άτομα με αναπηρίες 
που συνδέονται με την ηλικία ή με άλλου 
είδους αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 κόστος και τα οφέλη 
για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 
το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα 
με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στα «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς», θα πρέπει να διατηρηθεί 
επιπροσθέτως του όρου «άτομα με αναπηρία» προκειμένου να καταδειχθεί ότι από την 
παρούσα οδηγία θα επωφεληθεί πολύ ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού. Επίσης, κατά την 
ανάλυση του εκτιμώμενου κόστους-οφέλους, αυτό είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, δηλ. το σύνολο του πληθυσμού που επωφελείται από προσβάσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 478
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η ύπαρξη ή όχι σημαντικού 
αρνητικού αντίκτυπου στους 
καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα παρόμοιων προϊόντων και 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη διάρκεια ζωής των 
μηχανημάτων που απαιτούνται για την 
παροχή των υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν για παράδειγμα, ένα μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων μπορεί να λειτουργήσει με διάρκεια 
ζωής άνω των 10 ετών και συνιστά μεγάλη επένδυση, δεν είναι δυνατό να απαιτείται από τους 
οικονομικούς φορείς να το αντικαταστήσουν αμέσως μετά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Συνεπώς, για την εκτίμηση μιας δυσανάλογης επιβάρυνσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 



PE599.726v03-00 20/176 AM\1121397EL.docx

EL

διάρκεια ζωής των μηχανημάτων. Τούτο ισχύει ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζεται μόνο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τροπολογία 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εναλλακτικές επιλογές που 
παρέχονται δωρεάν και διατίθενται από 
τους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς 
επιβατών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, διαθέτουν συχνά προσωπικό που 
βοηθά τα άτομα με αναπηρία κατά τον χειρισμό των μηχανημάτων. Η βοήθεια αυτή, η οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί με πολύ πιο εξατομικευμένο τρόπο στις ανάγκες των ανθρώπων με 
αναπηρία, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση του δυσανάλογου χαρακτήρα.

Τροπολογία 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 
των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 
είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 
των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 
που καθίστανται διαθέσιμες για τον 
σκοπό της βελτίωσης της 
προσβασιμότητας.

Or. en
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Τροπολογία 482
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 
των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 
είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 
των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 
είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Η έλλειψη 
προτεραιότητας, χρόνου ή γνώσεων δεν 
θεωρούνται θεμιτοί λόγοι για την 
επίκληση της δυσανάλογης επιβάρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 483
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 
των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 
είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

4. Η επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην 
των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, 
είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Η έλλειψη 
προτεραιότητας, χρόνου ή γνώσεων δεν 
θεωρούνται θεμιτοί λόγοι για την 
επίκληση της δυσανάλογης επιβάρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 484
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 
αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 
θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη 
επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό 
φορέα.

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 
αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 
θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη 
επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό 
φορέα. Η έλλειψη προτεραιότητας, 
χρόνου ή γνώσεων δεν θεωρούνται 
θεμιτοί λόγοι για την επίκληση της 
δυσανάλογης επιβάρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 485
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 
αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 
θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη
επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό 
φορέα.

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 
αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 
θεμελιώδη μεταβολή ή υπερβολική
επιβάρυνση διεξάγεται από την αρχή 
εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα 
με αναπηρία.

Or. it

Τροπολογία 486
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 
αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 

5. Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον 
αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει 
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θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη 
επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό 
φορέα.

θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη 
επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό 
φορέα, από κοινού με χρήστες και 
εμπειρογνώμονες αρμόδιους για τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 
από την εν λόγω υποχρέωση 
κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα 
κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή 
εποπτείας της αγοράς.

(6) Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. 
Κατόπιν αιτήματος, υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς η 
εκτίμηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.

Or. de

Τροπολογία 488
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
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προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 
από την εν λόγω υποχρέωση 
κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα 
κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή 
εποπτείας της αγοράς.

προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η 
αρχή εποπτείας της αγοράς επαληθεύει 
συστηματικά την εκτίμηση ώστε να 
χορηγηθεί μια τέτοια εξαίρεση, εκτός εάν 
ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλει 
ανεξάρτητη εκτίμηση τρίτου.

Or. en

Τροπολογία 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 
από την εν λόγω υποχρέωση 
κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα 
κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή 
εποπτείας της αγοράς.

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 
3 υποβάλλεται στην αρχή εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
απαλλάσσονται από την εν λόγω 
υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να 
είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά 
έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την 
αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 490
Anneleen Van Bossuyt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 
από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, 
αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 
τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από 
την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
ΜΜΕ απαλλάσσονται από την εν λόγω 
υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να 
είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά 
έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την 
αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 
από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, 

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 
χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη 
υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται 
από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, 
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αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 
τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από 
την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 
τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από 
την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς. Η 
αρχή εποπτείας της αγοράς επαληθεύει 
συστηματικά την εκτίμηση ώστε να 
χορηγηθεί μια τέτοια εξαίρεση.

Or. en

Τροπολογία 492
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Θεσπίζεται ένας δομημένος 
διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, 
καθώς και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες αρχές 
για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνεκτικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 493
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Θεσπίζεται ένας δομημένος 
διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, 
καθώς και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
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ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες αρχές 
για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνεκτικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 494
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Θεσπίζεται ένας δομημένος 
διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, 
καθώς και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες αρχές 
για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνεκτικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Θεσπίζεται ένας δομημένος 
διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα 
με αναπηρία, καθώς και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί οι 
κατάλληλες αρχές για την αξιολόγηση 
των εξαιρέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η 
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συνεκτικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 496
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ιδίως 
με την ενίσχυση δικτύων και δομών 
παροχής στήριξης, για την ενθάρρυνση 
των ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσουν, ήδη 
από το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος 
και την παροχή υπηρεσιών, μια ορθή 
προσέγγιση απέναντι στην 
προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Τα κράτη μέλη προτρέπονται να 
παράσχουν κίνητρα και κατευθυντήριες 
γραμμές στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι διαδικασίες και οι 
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κατευθυντήριες γραμμές αναπτύσσονται 
σε διαβούλευση με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που 
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 498
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πραγματοποιείται συστηματική 
διαβούλευση με σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που 
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας για την έγκριση 
εκτελεστικών πράξεων και την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πραγματοποιείται συστηματική 
διαβούλευση με σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που 
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας για την έγκριση 
εκτελεστικών πράξεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προωθηθεί η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν σε ισότιμη βάση με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 500
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ως μέρος της διαδικασίας για την 
έγκριση των εκτελεστικών πράξεων, 
πραγματοποιούνται συστηματικές 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν.

Or. en

Τροπολογία 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει 
τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται 
συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την 
τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν 
δυσανάλογη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, 
τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. 
Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες 
που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά 
του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το 

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει 
τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ. Οι απαιτήσεις σχετικά με 
την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν 
δυσανάλογη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, 
τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. 
Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες 
που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά 
του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το 
προϊόν.
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προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Επιπλέον της δήλωσης 
συμμόρφωσης της ΕΕ, μια σημείωση στη 
συσκευασία ενημερώνει τους 
καταναλωτές με απλό και σαφή τρόπο ότι 
το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σαφής αναφορά στην προσβασιμότητα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης.

Τροπολογία 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται

Γενικές αρχές της σήμανσης CE των 
προϊόντων

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές 
αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Or. de
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Τροπολογία 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται

Γενικές αρχές της σήμανσης CE των 
προϊόντων

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές 
αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Or. en

Τροπολογία 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται

Γενικές αρχές της σήμανσης CE των 
προϊόντων

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές 
αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Or. en

Τροπολογία 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και με την εκτίμηση 
των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 διατίθενται στους καταναλωτές 
κατόπιν αιτήσεως και σε προσβάσιμη 
μορφή, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές δεν 
είναι δυνατόν να παρέχονται για λόγους 
εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και με την εκτίμηση 
των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 διατίθενται στους καταναλωτές 
σε προσβάσιμη μορφή, εκτός αν οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να 
παρέχονται για λόγους εμπιστευτικότητας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008.

Or. en

Τροπολογία 507
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
δημόσια προσβάσιμο μητρώο δεδομένων 
για μη προσβάσιμα προϊόντα. Οι 
καταναλωτές είναι σε θέση να 
συμβουλεύονται και να καταχωρίζουν 
πληροφορίες σχετικά με τα μη 
προσβάσιμα προϊόντα. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
ενημέρωση των καταναλωτών ή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών. 
Προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικού 
συστήματος μεταξύ των εθνικών βάσεων 
δεδομένων, ενδεχομένως υπό την ευθύνη 
της Επιτροπής ή των σχετικών 
οργανώσεων εκπροσώπησης, ούτως ώστε 
οι πληροφορίες σχετικά με μη 
προσβάσιμα προϊόντα να μπορούν να 
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διαδίδονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 508
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
δημόσια προσβάσιμο μητρώο δεδομένων 
για μη προσβάσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την 
ενημέρωση των καταναλωτών ή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών στην 
ορισθείσα αρμόδια αρχή, όπως 
αναφέρεται στα στοιχεία α) και β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατίθενται στατιστικά στοιχεία και γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς ως προς την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών 
από τις αρχές . Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές και 
σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τα 
δυνητικώς μη συμμορφούμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Θα πρέπει να καθιερωθούν 
αποτελεσματικές διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης 
υποχρέωσης για τις αρχές εποπτείας της αγοράς να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες αυτές με 
οικονομικούς φορείς, δεδομένου ότι αυτές οδηγούν σε αποτελεσματικότερη εποπτεία της 
αγοράς.

Τροπολογία 509
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α (νέο)

Εθνική βάση δεδομένων

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει δημόσια 
προσβάσιμο μητρώο δεδομένων για μη 
προσβάσιμα προϊόντα. Οι καταναλωτές 
είναι σε θέση να συμβουλεύονται και να 
καταχωρίζουν πληροφορίες σχετικά με τα 
μη προσβάσιμα προϊόντα. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
ενημέρωση των καταναλωτών ή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών. 
Προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικού 
συστήματος μεταξύ των εθνικών βάσεων 
δεδομένων, ενδεχομένως υπό την ευθύνη 
της Επιτροπής ή των σχετικών 
οργανώσεων εκπροσώπησης, έτσι ώστε οι 
πληροφορίες σχετικά με μη προσβάσιμα 
προϊόντα να μπορούν να διαδίδονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α (νέο)

Εθνικές βάσεις δεδομένων

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
επικαιροποιεί τακτικά μια εθνική βάση 
δεδομένων, προσβάσιμη σε όλους τους 
πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
η οποία περιλαμβάνει όλες τις συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
προσβασιμότητας των προϊόντων και 
υπηρεσιών που απαριθμούνται στο άρθρο 
1 παράγραφοι 1 και 2.
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Or. en

Τροπολογία 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων 
που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον αφορά 
την προσβασιμότητα σε εθνικό επίπεδο

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων 
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
συμμόρφωσης σε εθνικό επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων 
που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον αφορά
την προσβασιμότητα σε εθνικό επίπεδο

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων 
που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων 
που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον αφορά 
την προσβασιμότητα σε εθνικό επίπεδο

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων 
που παρουσιάζουν κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την υγεία όσον αφορά την 
προσβασιμότητα σε εθνικό επίπεδο
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Or. de

Τροπολογία 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία 
παρουσιάζει κίνδυνο σχετικά με τις 
πτυχές της προσβασιμότητας που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία, τότε 
αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση 
όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία δεν πληροί τις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης, τότε 
αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση 
όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει 
κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της 
προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν 
με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
σχετικά με τις πτυχές της 
προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν 
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οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς.

με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς.

Or. de

Τροπολογία 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει 
κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της 
προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν 
με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
σχετικά με τις πτυχές της 
προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν 
με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 517
Anneleen Van Bossuyt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε 
ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε 
ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
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οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το 
προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή 
να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του 
κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το 
προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε 
ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το 
προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή 
να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του 
κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε 
ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το 
προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά 
εντός ενός επιπλέον ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας δεν λάβει κανένα διορθωτικό 
μέτρο.

Or. en

Τροπολογία 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα 
στο δεύτερο εδάφιο μέτρα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος 
στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή 
να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του 
προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να 
αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να 
το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα 
μέτρα αυτά.

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας 
δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, 
τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν 
τίθεται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που ορίζονται με την 
παρούσα οδηγία. Οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα 
μέτρα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος 
στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή 
να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του 
προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να 
αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να 

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος 
στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή 
να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του 
προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να 
αποσύρουν το προϊόν από την αγορά. Οι 
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το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα 
μέτρα αυτά.

αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη για τα μέτρα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 
4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 
μη συμμορφούμενου προϊόντος, την 
καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, 
τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 
μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα 
επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός 
οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 
4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 
μη συμμορφούμενου προϊόντος, την 
καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης, τη φύση και τη διάρκεια 
των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν 
καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει 
ο σχετικός οικονομικός φορέας. 
Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη 
συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από 
τους ακόλουθους λόγους:

Or. en

Τροπολογία 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 
4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 
μη συμμορφούμενου προϊόντος, την 

5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 
4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 
μη συμμορφούμενου προϊόντος, την 
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καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, 
τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 
μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα 
επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός 
οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης και του κινδύνου για την 
ασφάλεια ή την υγεία, τη φύση και τη 
διάρκεια των εθνικών μέτρων που 
ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που 
προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. 
Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη 
συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από 
τους ακόλουθους λόγους:

Or. en

Τροπολογία 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 
4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 
μη συμμορφούμενου προϊόντος, την 
καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, 
τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 
μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα 
επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός 
οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

(5) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 
4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του 
μη συμμορφούμενου προϊόντος, την 
καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου
για την ασφάλεια ή τη υγεία, τη φύση και 
τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που 
ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που 
προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. 
Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη 
συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από 
τους ακόλουθους λόγους:

Or. de

Τροπολογία 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α



AM\1121397EL.docx 43/176 PE599.726v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις 
που σχετίζονται με εκείνες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, ή

α) το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις 
που σχετίζονται με εκείνες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας και 
συνιστά, ως εκ τούτου, κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την υγεία, ή

Or. de

Τροπολογία 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπάρχουν ελλείψεις στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 και στα οποία βασίζεται το 
τεκμήριο της συμμόρφωσης.

β) υπάρχουν ελλείψεις στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 και στα οποία βασίζεται το 
τεκμήριο της συμμόρφωσης και 
συνιστούν, ως εκ τούτου, κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την υγεία.

Or. de

Τροπολογία 527
Anneleen Van Bossuyt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το 
σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του 
προϊόντος από την αγορά τους.

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα 
μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν.

Or. en
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Τροπολογία 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό 
προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από 
την αγορά τους.

(8) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα και 
αναλογικά περιοριστικά μέτρα όσον αφορά 
το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του 
προϊόντος από την αγορά τους.

Or. de

Τροπολογία 529
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
εργασίας αποτελούμενη από 
εκπροσώπους των εθνικών αρχών 
εποπτείας της αγοράς, καθώς και των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας 
της αγοράς και να διασφαλιστεί η συνοχή 
κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία ή, σε περιπτώσεις που 
κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από σχετικό 
αίτημα της Επιτροπής να εκφέρει γνώμη 
σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 530
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 α (νέο)

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από εκπροσώπους των 
εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, 
καθώς και των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας 
της αγοράς και να διασφαλιστεί η συνοχή 
κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή, σε 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, 
ύστερα από σχετικό αίτημα της 
Επιτροπής να εκφέρει γνώμη σχετικά με 
τις εξαιρέσεις από τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 531
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 
και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο 
που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο 

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 
και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο 
που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η 
Επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι το 
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αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η 
Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα 
κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό 
φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση 
του εθνικού μέτρου. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι 
δικαιολογημένο ή όχι.

εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της 
Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται 
αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό 
οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί 
αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει 
των αποτελεσμάτων αυτής της 
αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν 
το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Or. ro

Τροπολογία 532
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 
και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο 
που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο 
αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η 
Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα 
κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό 
φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση 
του εθνικού μέτρου. Βάσει των 
αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι 
δικαιολογημένο ή όχι.

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 
και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο 
που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο 
αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η 
Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα 
κράτη μέλη, τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και τον 
σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και 
διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. 
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της 
αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν 
το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Or. it

Τροπολογία 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 2. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
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δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο 
προϊόν αποσύρεται από τις αγορές τους. 
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί 
δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος 
ανακαλεί το μέτρο.

δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο 
προϊόν τίθεται σε συμμόρφωση. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. 
Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί 
δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος 
ανακαλεί το μέτρο.

Or. en

Τροπολογία 534
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας 
που ορίζονται στην ενότητα IX του 
παραρτήματος Ι εφαρμόζονται:

1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας 
που ορίζονται στις ενότητες I έως V του 
παραρτήματος Ι εφαρμόζονται στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 
και 2 ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 535
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά τον καθορισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών και των κριτηρίων 
ανάθεσης σε σχέση με το σύνολο των 
δημόσιων συμβάσεων και των 
παραχωρήσεων που προορίζονται για 
χρήση από πρόσωπα – είτε πρόκειται για 
το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα – τα οποία διέπονται από την 

α) κατά τον καθορισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μεικτών συμβάσεων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 3 της παρούσας 
οδηγίας, οι οποίες διέπονται από την 
οδηγία 2014/24/ΕΕ50ή την οδηγία 
2014/25/ΕΕ51.
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οδηγία 2014/23/ΕΕ,49 την οδηγία 
2014/24/ΕΕ50 και την οδηγία 
2014/25/ΕΕ.51

__________________ __________________

49 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
50 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
δημόσιες προμήθειες.

50 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
δημόσιες προμήθειες.

51 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

51 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 536
Edward Czesak

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά τον καθορισμό των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας που 
αναφέρονται στην προετοιμασία για την 
εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1304/2013 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 537
Edward Czesak

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά τον καθορισμό των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας που 
αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά 
κριτήρια που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες 
αρχές στις διαδικασίες για τις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών για 
τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά τον καθορισμό των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας που 
αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές 
στις διαδικασίες για τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών για τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007·

γ) κατά τον καθορισμό των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας που 
αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές 
στις διαδικασίες για τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών για τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007, εφόσον οι αρμόδιες 
αρχές προβλέπουν απαιτήσεις 
προσβασιμότητας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ελεύθερα εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
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προσβασιμότητας στα κριτήρια ανάθεσης. Ωστόσο, εάν αποφασίσουν να τις θέσουν ως 
προϋπόθεση, τότε τα κριτήρια πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσβασιμότητας της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 539
Edward Czesak

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις υποδομές μεταφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 540
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) κατά περίπτωση, σε όλη τη 
συναφή νομοθεσία της Ένωσης ή στις 
διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης 
που αφορούν την προσβασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 541
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) κατά περίπτωση, σε όλη τη 



AM\1121397EL.docx 51/176 PE599.726v03-00

EL

συναφή νομοθεσία της Ένωσης ή στις 
διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης 
που αφορούν την προσβασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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 κόστος και τα οφέλη 
για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 
αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συχνότητα, τη διάρκεια της χρήσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, 
καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό 
χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 κόστος και τα οφέλη 
για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα 
με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στα «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς», θα πρέπει να διατηρηθεί 
επιπροσθέτως του όρου «άτομα με αναπηρία» προκειμένου να καταδειχθεί ότι από την 
παρούσα οδηγία θα επωφεληθεί πολύ ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού. Επίσης, κατά την 
ανάλυση του εκτιμώμενου κόστους-οφέλους, αυτό είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, δηλ. το σύνολο του πληθυσμού που επωφελείται από προσβάσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 544
Igor Šoltes

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 κόστος και τα οφέλη 
για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 
αναπηρία και τα άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 545
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση του κατά πόσον η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη 
επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές.

3. Η εκτίμηση του κατά πόσον η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη 
επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις 
οικείες αρμόδιες αρχές. Η έλλειψη 
προτεραιότητας, χρόνου ή γνώσεων δεν 
θα πρέπει να θεωρείται νόμιμος λόγος για 
τη διεκδίκηση δυσανάλογης επιβάρυνσης.
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Or. en

Τροπολογία 546
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία,
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και 
διατίθεται στο κοινό σε προσβάσιμη 
μορφή.

Or. en

Τροπολογία 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και 
διατίθεται στο κοινό σε προσιτούς 
μορφότυπους.

Or. en
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Τροπολογία 548
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει 
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η 
ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και 
διατίθεται στο κοινό σε προσιτούς 
μορφότυπους.

Or. en

Τροπολογία 549
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν η Επιτροπή έχει λόγους να 
αμφιβάλλει για την απόφαση της οικείας 
αρμόδιας αρχής, μπορεί να ζητήσει από 
την ομάδα εργασίας του άρθρου 19α να 
επαληθεύσει την εκτίμηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και να εκδώσει 
γνωμοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 550
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

διαγράφεται

α) διατάξεις που επιτρέπουν στον 
καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με 
την εθνική του νομοθεσία, στα 
δικαστήρια ή στους αρμόδιους 
διοικητικούς οργανισμούς ώστε να 
επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας·

β) διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες 
οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, 
οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για 
την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
προσφύγουν βάσει του εθνικού τους 
δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των 
αρμόδιων διοικητικών φορέων για 
λογαριασμό των καταναλωτών για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτών των νομοθετικών διατάξεων είναι αναγκαία, ειδάλλως θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν την άσκηση actio popularis (λαϊκές αγωγές).

Τροπολογία 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατάξεις που επιτρέπουν στον 
καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με 
την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια 
ή στους αρμόδιους διοικητικούς 

α) διατάξεις που επιτρέπουν στον 
άμεσα θιγόμενο καταναλωτή να 
προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους 
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οργανισμούς ώστε να επιτύχει την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας·

αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε 
να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι 
δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, 
οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για 
την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
προσφύγουν βάσει του εθνικού τους 
δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των 
αρμόδιων διοικητικών φορέων για 
λογαριασμό των καταναλωτών για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας.

β) διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι 
δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, 
οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
θίγονται άμεσα από τη μη συμμόρφωση 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούν 
να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους 
δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των 
αρμόδιων διοικητικών φορέων για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 553
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται 
προσβάσιμος, ολοκληρωμένος και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενος 
μηχανισμός καταγγελιών για τους 
καταναλωτές με σκοπό να συμπληρώσει 
ένα σύστημα εφαρμογής και 
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παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 554
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται 
ολοκληρωμένος και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενος μηχανισμός 
καταγγελιών για τους καταναλωτές με 
σκοπό να συμπληρώσει το σύστημα 
εφαρμογής και παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται 
ολοκληρωμένος και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενος μηχανισμός 
καταγγελιών για τους καταναλωτές με 
σκοπό να συμπληρώσει το σύστημα 
εφαρμογής και παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται 
ολοκληρωμένος και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενος μηχανισμός 
καταγγελιών για τους καταναλωτές με 
σκοπό να συμπληρώσει ένα σύστημα 
εφαρμογής και παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 557
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες 
θεσπίζεται μηχανισμός καταγγελιών για 
τους καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 558
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια ή 
ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών 
φορέων, δίνεται η ευκαιρία στον σχετικό 
οικονομικό φορέα να επιλύσει τυχόν 
εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μεταξύ 
άλλων, μέσω μηχανισμού δέσμευσης, 
συνεργασίας ή μέσω εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών με 
καταναλωτές, δημόσιους φορείς και/ή 
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ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο 
συμφέρον. Κάτι τέτοιο είναι γνωστό ως 
«μηχανισμός δέσμευσης».

Αν η μη συμμόρφωση δεν μπορεί να 
επιλυθεί προς ικανοποίηση αμφότερων 
των μερών εντός 15 ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία 
γνωστοποιήθηκαν στον οικονομικό φορέα 
οι ανησυχίες που έχουν εκφράσει 
καταναλωτές, δημόσιοι φορείς και/ή 
ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο 
συμφέρον, ο μηχανισμός δέσμευσης 
θεωρείται ότι έχει αποτύχει, εκτός εάν τα 
μέρη συμφωνήσουν από κοινού την 
παράταση της εν λόγω περιόδου.

Στις περιπτώσεις που ο μηχανισμός 
δέσμευσης αποτύχει, τα εθνικά 
δικαστήρια πρέπει, κατά την αξιολόγηση 
της ουσίας της υπόθεσης που αφορά 
ισχυρισμούς περί ουσιαστικής μη 
συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία, 
να λάβουν υπόψη κατά πόσον τα μέρη 
αξιοποίησαν τον μηχανισμό δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 559
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 
για συμβάσεις που υπόκεινται στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 560
Igor Šoltes
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
της παραγράφου 2α, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς 
να εφαρμόσουν και να δημοσιοποιήσουν 
έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών 
των καταναλωτών με στόχο την επίλυση 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 
πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ώστε να μην 
αποτελούν εναλλακτική λύση για τους 
οικονομικούς φορείς που δεν μεριμνούν 
για τη συμμόρφωση των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών τους με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, αλλά να μην 
χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση 
αντί της εκπλήρωσης, από τους 
οικονομικούς φορείς, της υποχρέωσής 
τους να εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα στα προϊόντα και στις 
υπηρεσίες τους.

Or. en

Τροπολογία 563
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους 
αναγκαίους πόρους για την επιβολή και 
την είσπραξη των προστίμων. Τα 
κονδύλια που συγκεντρώνονται 
επανεπενδύονται σε μέτρα σχετικά με την 
προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα έσοδα που συγκεντρώνονται 
από την επιβολή κυρώσεων επενδύονται 
σε μέτρα σχετικά με την 
προσβασιμότητα.
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Or. en

Τροπολογία 565
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται 
για συμβάσεις που υπόκεινται στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 566
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 
από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 
από:

α) ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 στοιχείο α) – υλικό 
πληροφορικής και λειτουργικά 
συστήματα γενικής χρήσης·

β) ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 στοιχείο β) – τερματικά 
αυτοεξυπηρέτησης·

γ) ... [τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] για προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) – τερματικός εξοπλισμός 
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καταναλωτών με προηγμένη 
υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται 
με τηλεφωνικές υπηρεσίες·

δ) ... [τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] για προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) – τερματικός εξοπλισμός 
καταναλωτών με προηγμένη 
υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται 
με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

ε) ... [τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] για προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) – οικιακές συσκευές ο 
χειρισμός των οποίων γίνεται με διεπαφή 
χρήστη·

στ) ... [τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] για υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο α) – υπηρεσίες τηλεφωνίας·

ζ) ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) –
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

η) ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) –
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά 
μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και 
πλωτά μέσα (δικτυακοί τόποι και κινητές 
εφαρμογές)·

θ) ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) –
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά 
μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και 
πλωτά μέσα (τερματικά 
αυτοεξυπηρέτησης και μηχανήματα 
έκδοσης εισιτηρίων)·
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ι) ... [δέκα έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) –
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά 
μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και 
πλωτά μέσα (οχήματα και υποδομές)·

ια) ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) –
τραπεζικές υπηρεσίες και τερματικά 
πληρωμών (τερματικά 
αυτοεξυπηρέτησης και τερματικά 
πληρωμών)·

ιβ) ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) –
τραπεζικές υπηρεσίες και τερματικά 
πληρωμών (τραπεζική υπηρεσία)·

ιγ) ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
για υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) –
ηλεκτρονικά βιβλία·

ιδ) ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) –
ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτυακοί τόποι 
παρόχων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και δικτυακοί 
τόποι ειδησεογραφικής ενημέρωσης, και 
διαδικτυακές πλατφόρμες·

ιε) ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) –
υπηρεσίες διαμονής (δικτυακοί τόποι)·

ιστ)- ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) –
υπηρεσίες διαμονής (δομημένο 
περιβάλλον).
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Or. en

Τροπολογία 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 
από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 
από [… εισάγετε ημερομηνία - πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 
από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 
από:

Or. en

Τροπολογία 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ... [τρία έτη μετά την έναρξη 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας] για 
προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να συντομευθεί προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα με αναπηρία θα 
επωφεληθούν της προσβασιμότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ... [δέκα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας] για 
διατάξεις που συνδέονται με το δομημένο 
περιβάλλον που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να δοθεί εύλογος επιπλέον χρόνος για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας για το δομημένο περιβάλλον.

Τροπολογία 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
τη δυνατότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 10 ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.
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διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό και 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
κατά την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 α

Μεταβατική περίοδος

Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη δύναται να 
προβλέπουν μεταβατική περίοδο έξι ετών 
από την ημερομηνία εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, κατά την οποία οι 
πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους με προϊόντα που χρησιμοποιούνταν 
νόμιμα για την παροχή παρόμοιων 
υπηρεσιών πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία.

Or. en

Τροπολογία 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία -
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη 
συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Το αργότερο έως τις … [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
κάθε τρία έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 574
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία -
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη 
συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία -
τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και κάθε τρία έτη στη 
συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. ro

Τροπολογία 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, εξετάζει 
υπό το πρίσμα των κοινωνικών, 
οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων 
την εξέλιξη της προσβασιμότητας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών και τον 
αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς και 
τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της 
επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει 
την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας 

1. Η έκθεση, βάσει των 
κοινοποιήσεων που λαμβάνονται, 
αξιολογεί κατά πόσον η παρούσα οδηγία 
έχει επιτύχει τους στόχους της, ιδίως σε 
σχέση με την ενίσχυση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας προσβάσιμων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, εξετάζει 
υπό το πρίσμα των κοινωνικών, 
οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων 
και του επιπέδου συμμόρφωσης προς την 
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οδηγίας. παρούσα οδηγία, την εξέλιξη της 
προσβασιμότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών και την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν ή να εξαιρεθούν νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η 
Επιτροπή αξιολογεί επίσης τη λειτουργία 
των άρθρων 12 και 22 και τον αντίκτυπό 
τους στους οικονομικούς φορείς και τα 
άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της 
επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει 
την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 576
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των οικονομικών 
φορέων και των σχετικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων.

3. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των οικονομικών 
φορέων και των σχετικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των ατόμων με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των οικονομικών 

3. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των οικονομικών 
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φορέων και των σχετικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων.

φορέων και των σχετικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των ατόμων με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 578
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υλικό πληροφορικής και λειτουργικά 
συστήματα γενικής χρήσης 

Υλικό πληροφορικής και λειτουργικά 
συστήματα γενικής χρήσης και συσκευές 
ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων

Or. en

Τροπολογία 579
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Λειτουργικά συστήματα

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η προτεινόμενη χρήση 
τους από άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σημείο 3 σχετικά με τη 
διεπαφή χρήστη και τον σχεδιασμό της 
λειτουργικότητας. Η παροχή υπηρεσιών 
περιλαμβάνει:
α) πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
της υπηρεσίας και τα χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις, 
που μπορεί να παρέχονται σε ψηφιακό 
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μορφότυπο
β) τις ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 580
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – παράγραφος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 1. Σχεδιασμός και παραγωγή  του 
υλικού πληροφορικής γενικής χρήσης:

Or. en

Τροπολογία 581
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 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:

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 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:

i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε i) είναι κατανοητές·
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περισσότερα από ένα αισθητηριακά 
κανάλια·

ii) πρέπει να είναι κατανοητές· ii) γίνονται αντιληπτές·

iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· iii) έχουν το κατάλληλο μέγεθος και 
είδος γραμματοσειράς με επαρκή 
αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και 
του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται 
η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

iv) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικά 
μη διαδικτυακά έντυπα, καθιστώντας τες 
αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές και 
αξιόπιστες·

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), οι οποίες:

i) πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σημείο α)·

ii) πληροφορούν με απλό και σαφή 
τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν 
ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό 
με υποστηρικτικές τεχνολογίες·

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 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

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικά 
μη διαδικτυακά έντυπα προκειμένου να 
γίνονται αντιληπτές, εύχρηστες, 
κατανοητές και διεξοδικές·

ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 
λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο· 

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρησιμοποίησης των 
χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 
προϊόντος και τη συμβατότητά του με μια 
σειρά βοηθητικών τεχνολογιών που 
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διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

iii) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
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·

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·

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) το προϊόν παρέχει συμβατότητα με 
ένα φάσμα βοηθητικών συσκευών και 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
υποβοήθησης της ακοής, όπως 
βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 
(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 
ακουστικά βαρηκοΐας.

Or. en

Τροπολογία 582
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός:

2. Απαιτήσεις λειτουργικότητας για 
διεπαφή χρήστη και σχεδιασμό του 
προϊόντος:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και 
ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, 

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και 
ε) του σημείου 1, σχεδιάζονται, κατά 
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κατά περίπτωση, ως εξής: περίπτωση, ως εξής:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών, μεταξύ άλλων:

i) όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς 
τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, το 
προϊόν παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο 
ενημέρωσης και λειτουργίας που δεν 
απαιτεί ικανότητα όρασης· 

ii) όταν το προϊόν παρέχει 
ακουστικούς τρόπους επικοινωνίας και 
λειτουργίας, το προϊόν παρέχει 
τουλάχιστον έναν τρόπο ενημέρωσης και 
λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα 
ακοής·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

Όταν το προϊόν απαιτεί φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, το προϊόν παρέχει 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί από τους χρήστες την 
παραγωγή προφορικών ήχων όπως λόγου, 
σφυρίγματος ή κλικ·

γ) προβλέπεται δυνατότητα
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

γ) όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς 
τρόπους επικοινωνίας και χειρισμού, 
προβλέπονται χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν 
καλύτερη χρήση της περιορισμένης 
όρασής τους, μεταξύ άλλων με την 
παροχή ευέλικτης μεγέθυνσης χωρίς 
απώλεια περιεχομένου ή 
λειτουργικότητας, και ευέλικτης 
αντίθεσης και φωτεινότητας και, εφόσον 
είναι εφικτό, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και 
ελέγχου οπτικών στοιχείων σε πρώτο 
πλάνο από το φόντο και ευέλικτο έλεγχο 
στο απαιτούμενο οπτικό πεδίο·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

δ) προβλέπεται οπτικός τρόπος 
λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους 
χρήστες αντίληψη του χρώματος·

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι
διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 

ε) προβλέπεται η δυνατότητα έλεγχου
της ακουστικής έντασης από τον χρήστη 
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πλάνου από το φόντο, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 
ευκρίνειας·

και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ήχου για 
τη βελτίωση της ακουστικής ευκρίνειας, 
συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων τρόπων
διαχωρισμού και ελέγχου του ήχου σε 
πρώτο πλάνο από τον ήχο σε φόντο όταν 
η φωνή και το φόντο διατίθενται ως 
χωριστές ηχητικές μεταδόσεις·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου 
της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών, μεταξύ 
άλλων για την περίπτωση που το προϊόν 
απαιτεί χειρωνακτικές ενέργειες, το δε 
προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα 
οποία επιτρέπουν στους χρήστες να το 
χρησιμοποιούν με εναλλακτικούς τρόπους 
χειρισμού που δεν απαιτούν έλεγχο της 
λεπτής κινητικότητας όπως λεπτούς 
χειρισμούς ή δύναμη χεριού ούτε 
ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του 
ενός ελέγχων·

ζ) προβλέπεται η δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

ζ) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη, μεταξύ άλλων όταν το προϊόν 
είναι αυτόνομο ή εγκατεστημένο, τα 
στοιχεία που αφορούν τις πληροφορίες
και τον χειρισμό είναι τοποθετημένα 
εντός της συνήθους εμβέλειας πρόσβασης 
ή υπάρχει η δυνατότητα για τον χρήστη 
να τοποθετήσει το προϊόν σε προσιτό 
σημείο·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

η) όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς 
τρόπους ενημέρωσης, το προϊόν παρέχει 
τουλάχιστον έναν τρόπο ενημέρωσης που 
ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

θ) προβλέπονται χαρακτηριστικά που 
απλουστεύουν και διευκολύνουν την 
επικοινωνία και τον χειρισμό από τον 
χρήστη·

θ α) όταν το προϊόν παρέχει 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα, προστατεύεται η 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά·
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Or. en

Τροπολογία 583
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 προς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, με 
προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για 
τους χρήστες με λειτουργικούς 
περιορισμούς και άτομα με αναπηρία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η προσβασιμότητα των υπηρεσιών 
υποστήριξης προκειμένου να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές.

Τροπολογία 584
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων

α) Χρήση χωρίς όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
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ικανότητα όρασης.

β) Χρήση με περιορισμένη όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να αξιοποιούν καλύτερα την 
περιορισμένη όρασή τους.

γ) Χρήση χωρίς αντίληψη των 
χρωμάτων

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από 
τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων.

δ) Χρήση χωρίς ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ικανότητα ακοής.

ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένη ακουστική.

στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν οι ΤΠΕ απαιτούν φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, παρέχουν τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
την παραγωγή φωνητικής εκροής από 
αυτούς.

ζ) Χρήση με περιορισμένους 
χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

Όταν ΤΠΕ απαιτούν χειρωνακτικές 
ενέργειες, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν χειρισμούς ή δύναμη στα χέρια.

η) Χρήση για περιορισμένο εύρος 
κινήσεων

Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 
ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα για 
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όλους τους χρήστες.

θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας.

ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία

Οι ΤΠΕ παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά 
που καθιστούν απλούστερη και 
ευκολότερη την χρήση τους.

ια) Ιδιωτικότητα

Όταν ΤΠΕ παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 585
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και 
μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και 
μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων· και 
τερματικά αυτοεξυπηρέτησης

Or. en
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Τροπολογία 586
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και
μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, 
μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων 
στάθμευσης, μηχανήματα ελέγχου 
εισιτηρίων και τερματικά πληρωμής 

Or. en

Τροπολογία 587
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και 
μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τερματικά 
πληρωμής, μηχανήματα αυτόματων 
συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης 
εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου 
εισιτηρίων

Or. en

Τροπολογία 588
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και
μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, 
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων,
μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και 
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τερματικά πληρωμών

Or. it

Τροπολογία 589
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 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:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς, άτομα με 
αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που 
συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 
το να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

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:

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· σε 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

iv) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο ενεργοποίησης και χρήσης των 
χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 
προϊόντος και τη συμβατότητά του με 
υποστηρικτικές τεχνολογίες που 
μεγιστοποιούν την αναγνωσιμότητά του·

(v) έχουν το κατάλληλο μέγεθος και 
είδος γραμματοσειράς με επαρκή 
αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και 
του φόντου τους, ώστε να

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) το προϊόν εξασφαλίζει τη 
συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνολογιών όπως τα βοηθήματα ακοής, 
τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα κοχλιακά 
εμφυτεύματα, καθώς και βοηθητικές 
συσκευές ακοής. Το προϊόν επιτρέπει 
επίσης τη χρήση ατομικών ακουστικών.

Or. en

Τροπολογία 590
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός:

2. Απαιτήσεις λειτουργικότητας για 
διεπαφή χρήστη και σχεδιασμό του 
προϊόντος:

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, καιεπίσης:

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·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 

β) όταν απαιτείται συγκεκριμένος 
χρόνος απόκρισης, ο χρήστης 
ειδοποιείται με οπτική ένδειξη καθώς και 
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τον προσανατολισμό· με την αφή ή με ήχο και του δίνεται η 
δυνατότητα να παρατείνει το 
επιτρεπόμενο χρονικό όριο·

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·

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·

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 του 
συγκεκριμένου βιολογικού 
χαρακτηριστικού ως μόνου μέσου 
ταυτοποίησης του χρήστη ή για 

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 591
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα II – παράγραφος 2α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων:

α) Χρήση χωρίς όραση: όταν οι ΤΠΕ 
παρέχουν οπτικούς τρόπους λειτουργίας, 
παρέχουν επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που δεν απαιτεί όραση·
β) Χρήση με περιορισμένη όραση: 
όταν οι ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν επίσης 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
επιτρέπει στους χρήστες με περιορισμένη 
όραση να αξιοποιούν καλύτερα την όρασή 
τους·
γ) Χρήση χωρίς αντίληψη χρώματος 
και αντίθεσης: όταν οι ΤΠΕ παρέχουν 
οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους 
χρήστες αντίληψη του χρώματος και της 
αντίθεσης· 
δ) Χρήση χωρίς ακοή: όταν οι ΤΠΕ 
παρέχουν ακουστικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν επίσης 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ακοή·
ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή: 
όταν οι ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν επίσης 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένα χαρακτηριστικά ήχου, 
συμπεριλαμβανομένων της ευκρίνειας και 
της ακουστικής έντασης·
στ) Χρήση χωρίς φωνητική 
ικανότητα: όταν οι ΤΠΕ απαιτούν 
φωνητική εισροή από τον χρήστη, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που δεν απαιτεί την 
παραγωγή φωνητικής εκροής από τον 
χρήστη· 
ζ) Xρήση με περιορισμένες 
δυνατότητες λεπτών χειρισμών ή 
περιορισμένη δύναμη: όταν οι ΤΠΕ 
απαιτούν χειρωνακτικές ενέργειες, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες 
να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
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απαιτούν λεπτούς χειρισμούς ή δύναμη 
χεριού, ή ταυτόχρονο χειρισμό 
περισσότερων του ενός χειριστηρίων· 
η) Χρήση με περιορισμένο εύρος 
κινήσεων: όταν τα προϊόντα ΤΠΕ είναι 
αυτόνομα ή εγκατεστημένα, τα 
λειτουργικά τους στοιχεία πρέπει να είναι 
προσιτά σε όλους τους χρήστες·  
θ) Ελαχιστοποίηση των παραγόντων 
που προκαλούν κρίσεις 
φωτοευαισθησίας: όταν οι ΤΠΕ παρέχουν 
οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας· 
ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία: οι ΤΠΕ παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο χειρισμού που 
καθιστά απλούστερη και ευκολότερη τη 
χρήση τους· 
ια) Ιδιωτικότητα: όταν οι ΤΠΕ 
παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
χειρισμού που προστατεύει την ιδιωτική 
ζωή των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τα 
εν λόγω χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 592
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III – Μέρος Α – παράγραφος 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 προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 
τους από άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 
ακόλουθα:
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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»·

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:

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,

i) διατίθεται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έγγραφο με σκοπό να 
γίνεται αντιληπτό και να είναι εύχρηστο, 
κατανοητό και διεξοδικό, σύμφωνα με το 
σημείο γ)·

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 
για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας της υπηρεσίας σε 
συνδυασμό με τον σχετικό τερματικό 
εξοπλισμό και τη συμβατότητά της με τις 
βοηθητικές τεχνολογίες

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
διαδικτυακών εφαρμογών που 
απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 
σημείο γ).

iii) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
Οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί 
μορφότυποι μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 
Braille ή ευανάγνωστο κείμενο.

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 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο 
που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα 
με πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
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επίπεδο· υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

δ) παρέχοντας προσβάσιμες 
πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 
συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 
υπηρεσίες·

δ) εξασφαλίζοντας την 
προσβασιμότητα των υπηρεσιών για 
φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
εφαρμογών που απαιτούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας με συνεπή και 
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 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με ένα φάσμα 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 593
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
και, παρέχοντας μια προσβάσιμη 
ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον 
απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να 
διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 
πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
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διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 594
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 
των υπηρεσιών για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
εφαρμογών που απαιτούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας με συνεπή και 
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 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με ένα φάσμα 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 595
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III –Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Υπηρεσίες υποστήριξης
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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 
υποστηρικτικές τεχνολογίες και 
υπηρεσίες, με προσβάσιμους τρόπους 
επικοινωνίας για χρήστες με 
λειτουργικούς περιορισμούς και άτομα με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 596
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III –Μέρος Β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή : 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:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς, άτομα με 
αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που 
συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 
το να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο 
ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 
προειδοποιήσεις), οι οποίες:

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· ii) είναι κατανοητές·

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

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 

iv) έχουν το κατάλληλο μέγεθος και 
είδος γραμματοσειράς με επαρκή 
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συνθήκες χρήσης· αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και 
του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται 
η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

iv α) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικά 
μη διαδικτυακά έντυπα, καθιστώντας τες 
αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές και 
αξιόπιστες·

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), οι οποίες:

i) πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σημείο α)·

ii) πληροφορούν με απλό και σαφή 
τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν 
ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό 
με υποστηρικτικές τεχνολογίες·

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 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

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και σε 
μορφότυπο ηλεκτρονικών μη 
διαδικτυακών εγγράφων προκειμένου να 
γίνονται αντιληπτές και να είναι 
εύχρηστες, κατανοητές και διεξοδικές·

ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 
λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρησιμοποίησης των 
χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 
προϊόντος και τη συμβατότητά του με μια 
σειρά βοηθητικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

ii α) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
Οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί 
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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·

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·

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) το προϊόν παρέχει συμβατότητα με 
ένα φάσμα βοηθητικών συσκευών και 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
υποβοήθησης της ακοής, όπως 
βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 
(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 
ακουστικά βαρηκοΐας.

Or. en

Τροπολογία 597
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III –Μέρος Β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός:

2. Απαιτήσεις λειτουργικότητας για 
διεπαφή χρήστη και σχεδιασμό του 
προϊόντος:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και 
ε) 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 δ) και 
ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, 
κατά περίπτωση, όπως στην Ενότητα Ι. 
Σημείο 2, όπως επίσης:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 

α) το προϊόν είναι σε θέση να 
κωδικοποιεί και να αποκωδικοποιεί 
αμφίδρομα φωνητική επικοινωνία με ήχο 
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καναλιών· υψηλής πιστότητας·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

β) το προϊόν που υποστηρίζει 
αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία 
επιτρέπει επίσης στον χρήστη να 
επικοινωνεί με άλλον χρήστη με κείμενο 
σε πραγματικό χρόνο (RTT), ώστε το 
RTT να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με 
φωνητική επικοινωνία στην ίδια κλήση·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

γ) όταν το προϊόν διαλειτουργεί για 
αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία εντός 
συγκεκριμένου δικτύου, πρέπει επίσης να 
διαλειτουργεί σε κείμενο σε πραγματικό 
χρόνο στην ίδια φωνητική κλήση με τη 
χρήση του μορφοτύπου κειμένου σε 
πραγματικό χρόνο που έχει καθοριστεί για 
το εν λόγω δίκτυο·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

δ) εάν το προϊόν που παρέχει 
αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία 
περιλαμβάνει λειτουργία βίντεο σε 
πραγματικό χρόνο, το προϊόν υποστηρίζει 
ανάλυση βίντεο που επιτρέπει στους 
χρήστες να επικοινωνούν με τη 
νοηματική γλώσσα και ανάγνωση της 
κίνησης των χειλιών·

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) εάν το προϊόν παρέχει έξοδο από 
ακουστικό μορφοτροπέα, το προϊόν θα 
παρέχει ένα μέσο για την αποτελεσματική 
ζεύξη ασύρματων τεχνολογιών ακρόασης, 
όπως βοηθήματα ακοής, telecoils, 
κοχλιακά εμφυτεύματα, και ακουστικά 
βαρηκοΐας και θα περιορίζει τις 
παρεμβολές με αυτές τις τεχνολογίες 
ακοής στο ελάχιστο δυνατό.

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 



PE599.726v03-00 92/176 AM\1121397EL.docx

EL

κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 598
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III – Μέρος Β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Υπηρεσίες υποστήριξης 

Όποτε είναι τεχνικά εφικτό, 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 προς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, με 
προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για 
χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς 
και άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 599
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα III – Μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων

α) Χρήση χωρίς όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
ικανότητα όρασης.

β) Χρήση με περιορισμένη όραση
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Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να αξιοποιούν καλύτερα την 
περιορισμένη όρασή τους.

γ) Χρήση χωρίς αντίληψη των 
χρωμάτων

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από 
τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων.

δ) Χρήση χωρίς ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ικανότητα ακοής.

ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένη ακουστική.

στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν οι ΤΠΕ απαιτούν φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, παρέχουν τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
την παραγωγή φωνητικής εκροής από
αυτούς.

ζ) Χρήση με περιορισμένους 
χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

Όταν ΤΠΕ απαιτούν χειρωνακτικές 
ενέργειες, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν χειρισμούς ή δύναμη στα χέρια.

η) Χρήση για περιορισμένο εύρος 
κινήσεων

Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 
ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα για 
όλους τους χρήστες.

θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας
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Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας.

ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία

Οι ΤΠΕ παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά 
που καθιστούν απλούστερη και 
ευκολότερη την χρήση τους.

ια) Ιδιωτικότητα

Όταν ΤΠΕ παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και 
σχετικός τερματικός εξοπλισμός 
καταναλωτών με προηγμένη 
υπολογιστική ικανότητα

Τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών 
που σχετίζεται με υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων και την 
αρχιτεκτονική δικτυακών τόπων και 
κινητών εφαρμογών

Or. en

Τροπολογία 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α. Υπηρεσίες: διαγράφεται

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 Β: «Σχετικός 
εξοπλισμός 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 
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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 602
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Α – παράγραφος 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 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 Β: «Σχετικός 
εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη 
υπολογιστική ικανότητα»·

α) εξασφαλίζοντας την 
προσβασιμότητα των προϊόντων που 
χρησιμοποιούν για την παροχή της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο σημείο Β: «Σχετικός 
εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη 
υπολογιστική ικανότητα»·

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 
με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 
με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 
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σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 
ως εξής:

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις οι 
οποίες:

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) διατίθενται σε προσβάσιμo 
ηλεκτρονικό μορφότυπο και στο πλαίσιο 
των οδηγών ηλεκτρονικού 
προγραμματισμού, καθιστώντας τες 
αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές και 
αξιόπιστες, σύμφωνα με το σημείο γ)·

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 
για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας της υπηρεσίας σε 
συνδυασμό με τον σχετικό τερματικό 
εξοπλισμό και τη συμβατότητά της με τις 
βοηθητικές τεχνολογίες

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
διαδικτυακών εφαρμογών που 
απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 
σημείο γ).

iii) παρέχουν προσβάσιμες
πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 
συμπληρωματικότητας με άλλες 
υπηρεσίες πρόσβασης που παρέχονται 
από τρίτο μέρος.

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 διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
εφόσον απαιτηθεί, 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·

γ α) καθιστώντας προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
φορητών συσκευών που απαιτούνται για 
την παροχή της υπηρεσίας, κατά 
συνεκτικό και κατάλληλο τρόπο για την 
αντίληψη, τον χειρισμό και την 
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κατανόηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 
και της αλληλεπίδρασης του 
περιεχομένου, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
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.

Or. en

Τροπολογία 603
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
και, παρέχοντας μια προσβάσιμη 
ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον 
απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να 
διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 
πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
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διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 604
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 
των υπηρεσιών για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
εφαρμογών που απαιτούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας με συνεπή και 
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 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με ένα φάσμα 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 605
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 
πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 
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καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς και των ατόμων με 
αναπηρία. Προκειμένου να εκπληρώσει 
αυτή την απαίτηση, ο πάροχος 
υπηρεσιών παρέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες υπηρεσίες πρόσβασης:

i) υπότιτλους για κωφούς και για 
άτομα με προβλήματα ακοής (SDH) 

ii) ακουστική περιγραφή 

iii) προφορική εκφορά υποτίτλων 

iv) διερμηνεία στη νοηματική 
γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 606
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV –Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) Στην περίπτωση που 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο 
περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόσβασης, οι εν 
λόγω υπηρεσίες αναφέρονται σαφώς στις 
πληροφορίες περιεχομένου, καθώς και 
στους EPG·

Or. en

Τροπολογία 607
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV –Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) Σε διαβούλευση με τις οργανώσεις 
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των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα 
με αναπηρίες, οι πάροχοι υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων διασφαλίζουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης:

i) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εξασφαλίζουν ότι οι υπότιτλους για 
κωφούς και για άτομα με προβλήματα 
ακοής (SDH) είναι καλά συγχρονισμένοι 
με την εικόνα, ευανάγνωστοι, ακριβείς 
και κατανοητοί προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις 
ηχητικές πληροφορίες. Κάτι τέτοιο 
περιλαμβάνει την κατάρτιση 
προδιαγραφών ποιότητας που καλύπτουν 
τουλάχιστον το είδος γραμματοσειράς, το 
μέγεθος γραμματοσειράς, την αντίθεση 
και τη χρήση χρωμάτων, καθώς και, στο 
μέτρο του δυνατού, τις αναγκαίες 
απαιτήσεις για τη διασφάλιση του 
ελέγχου των χρηστών επί των υποτίτλων 
για κωφούς και για άτομα με προβλήματα 
ακοής·

ii) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εξασφαλίζουν ότι η ηχητική περιγραφή 
και η προφορική εκφορά υποτίτλων 
συγχρονίζονται καλά με την εικόνα. Κάτι 
τέτοιο περιλαμβάνει την κατάρτιση 
προδιαγραφών ποιότητας για την 
τοποθέτηση του ήχου και τη σαφήνεια 
της ακουστικής περιγραφής και της 
προφορικής εκφοράς υποτίτλων, καθώς 
και τις αναγκαίες απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση του ελέγχου των χρηστών επί 
αυτών·

iii) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εξασφαλίζουν ότι διερμηνεία στη 
νοηματική γλώσσα είναι ακριβής και 
κατανοητή, ώστε να αντικατοπτρίζει 
πραγματικά τις ηχητικές πληροφορίες. Η 
προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει τον 
καθορισμό επαγγελματικών απαιτήσεων 
για τους διερμηνείς και ποιοτικών 
προδιαγραφών για τον τρόπο παροχής 
της νοηματικής διερμηνείας. Όπου είναι 
τεχνικά εφικτό, καθορίζονται απαιτήσεις 
για τη διασφάλιση του ελέγχου των 
χρηστών επί της παροχής της νοηματικής 
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διερμηνείας.

Or. en

Τροπολογία 608
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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 και τα άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 609
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 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 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς, άτομα με 
αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που 
συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 
το να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:
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προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο 
ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 
προειδοποιήσεις), οι οποίες:

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· 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 και 
είδος γραμματοσειράς με επαρκή 
αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και 
του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται 
η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

iv α) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έντυπο καθιστώντας τες 
αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές και 
αξιόπιστες·

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), οι οποίες:

i) πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σημείο α)

ii) ενημερώνουν με απλό και σαφή 
τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν 
ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας, καθώς και για τη 
συμβατότητά του με βοηθητικές 
τεχνολογίες·

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 μορφότυπους κειμένου που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών 

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και σε 
μορφότυπο ηλεκτρονικών μη 
διαδικτυακών εγγράφων προκειμένου να 
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μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με 
διαφορετικούς τρόπους και μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών, και

γίνονται αντιληπτές και να είναι 
εύχρηστες, κατανοητές και διεξοδικές·

ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 
λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρησιμοποίησης των 
χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 
προϊόντος και τη συμβατότητά του με μια 
σειρά βοηθητικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

ii α) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
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·

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·

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) το προϊόν παρέχει συμβατότητα με 
ένα φάσμα βοηθητικών συσκευών και 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
υποβοήθησης της ακοής, όπως 
βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 
(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 
ακουστικά βαρηκοΐας.

Or. en

Τροπολογία 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος B 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. Σχετικός τερματικός εξοπλισμός 
καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική 
ικανότητα:

Β. Σχετικός τερματικός εξοπλισμός 
καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική 
ικανότητα:

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 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:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα 
προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 
αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που 
συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
λειτουργικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο σημείο Βα, 
περιλαμβάνουν:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του προϊόντος που παρέχονται 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):

i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 
περισσότερα από ένα αισθητηριακά 
κανάλια·

ii) πρέπει να είναι κατανοητές·

iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους 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)·

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·

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 
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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·

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

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 αναπηρία·

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) 
και ε) του σημείου 1, πρέπει να 
σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 
διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 
πλάνου από το φόντο, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 
ευκρίνειας·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
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τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 611
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός

2. Απαιτήσεις λειτουργικότητας για 
τη διεπαφή χρήστη και τον σχεδιασμό 
του προϊόντος

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και 
ε) 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 δ) και 
ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, 
κατά περίπτωση, όπως στο τμήμα Ι 
σημείο 2, καθώς και ως εξής:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

α) όταν το προϊόν περιλαμβάνει 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο, διαθέτει 
τρόπο παρουσίασης των διαθέσιμων 
SDH στο προεπιλεγμένο κανάλι εικόνας·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

β) όταν το προϊόν εμφανίζει 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο, παρέχει 
ένα μηχανισμό για την επιλογή και 
μετάδοση της ακουστικής περιγραφής 
στο προεπιλεγμένο κανάλι ήχου·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

γ) όταν το προϊόν εμφανίζει 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο, παρέχει 
ένα μηχανισμό για την επιλογή και 
μετάδοση της προφορικής εκφοράς των 
υποτίτλων στο προεπιλεγμένο κανάλι 
ήχου·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα δ) όταν το προϊόν εμφανίζει 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο, παρέχει, 
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για τη μετάδοση πληροφοριών· όπου είναι τεχνικά εφικτό, έναν 
μηχανισμό για την επιλογή και μετάδοση 
της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα 
στο προεπιλεγμένο κανάλι εικόνας·

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) το προϊόν υποστηρίζει την παροχή 
των διαθέσιμων υπηρεσιών πρόσβασης 
μεμονωμένα και σε συνδυασμό της μίας 
με την άλλη·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

στ) το προϊόν επιτρέπει την 
εξατομίκευση των υπηρεσιών πρόσβασης 
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μεταξύ 
άλλων με την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
πρόσβασης με άλλους τρόπους, όπως ο 
συγχρονισμός με άλλη συσκευή·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

ζ) οι μηχανισμοί ελέγχου για την 
ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης 
παρέχονται στον χρήστη στο ίδιο επίπεδο 
προβολής με τους πρωτογενείς 
μηχανισμούς ελέγχου·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

η) το προϊόν παρέχει ένα μέσο για 
την αποτελεσματική ζεύξη ασύρματων 
τεχνολογιών ακρόασης, όπως βοηθήματα 
ακοής, telecoils, κοχλιακά εμφυτεύματα, 
και ακουστικά βαρηκοΐας.

i) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας

Or. en

Τροπολογία 612
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Υπηρεσίες υποστήριξης

Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες 
υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, 
τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, 
υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες 
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κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την προσβασιμότητα του 
προϊόντος και τη συμβατότητά του προς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, με 
προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για 
τους χρήστες με λειτουργικούς 
περιορισμούς και άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων

α) Χρήση χωρίς όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
ικανότητα όρασης·

β) Χρήση με περιορισμένη όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να χρησιμοποιούν την 
περιορισμένη όρασή τους·

γ) Χρήση χωρίς αντίληψη των 
χρωμάτων

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από 
τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·

δ) Χρήση χωρίς ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·

ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή
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Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένη ακουστική·

στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν οι ΤΠΕ απαιτούν φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, παρέχουν τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
την παραγωγή φωνητικής εκροής από 
αυτούς·

ζ) Χρήση με περιορισμένους 
χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

Όταν ΤΠΕ απαιτούν χειρωνακτικές 
ενέργειες, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν χειρισμούς ή δύναμη στα χέρια·

η) Χρήση για περιορισμένο εύρος 
κινήσεων

Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 
ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα για 
όλους τους χρήστες·

θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας·

ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία

Οι ΤΠΕ παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά 
που καθιστούν απλούστερη και 
ευκολότερη την χρήση τους.

ια) Ιδιωτικότητα

Όταν ΤΠΕ παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
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χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IV – Μέρος Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ α. Αρχιτεκτονική δικτυακών τόπων 
και κινητών εφαρμογών

α) καθιστώντας την αρχιτεκτονική 
δικτυακών τόπων και κινητών 
εφαρμογών προσβάσιμη κατά συνεπή και 
κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον 
χειρισμό και την κατανόηση των 
χρηστών, και παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση, εφόσον απαιτείται· 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

Τροπολογία 615
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα 
έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα 
ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται 
για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
επιβατών

τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τερματικών 
πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης 
εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου 
εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την 
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παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών

Or. en

Τροπολογία 616
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Α – παράγραφος 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 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:

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,

i) διατίθεται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έγγραφο με σκοπό να 
γίνονται αντιληπτά, εύχρηστα, κατανοητά
και αξιόπιστα, σύμφωνα με το στοιχείο 
β),

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 
για το μη κειμενικό περιεχόμενο,

ii) απαριθμεί και επεξηγεί τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
των οχημάτων και της περιβάλλουσας 
υποδομής και του δομημένου 
περιβάλλοντος, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τη συνδρομή που παρέχεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό 1107/2006, 
τον κανονισμό 1177/2010, τον κανονισμό 
1371/2007 και τον κανονισμό 181/2011,

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
διαδικτυακών εφαρμογών που 

iii) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
Οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί 
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απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 
σημείο β).

μορφότυποι μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 
Braille ή ευανάγνωστο κείμενο.

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 και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
εφόσον απαιτηθεί, 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·

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 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο·

γ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 
πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 
καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς.

γ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 
πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 
καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς και των ατόμων με 
αναπηρία:

i) έξυπνη έκδοση εισιτηρίων 
(ηλεκτρονική κράτηση, κράτηση 
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εισιτηρίων κλπ.)·

ii) πληροφόρηση επιβατών σε 
πραγματικό χρόνο (πίνακες δρομολογίων· 
πληροφορίες σχετικά με διακοπές 
κυκλοφορίας, υπηρεσίες ανταπόκρισης, 
συνέχιση της διαδρομής με άλλους 
τρόπους μεταφοράς, κ.λπ.)·

iii) πρόσθετες πληροφορίες 
υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό των 
σταθμών· ανελκυστήρες που είναι εκτός 
λειτουργίας ή υπηρεσίες ή που είναι 
προσωρινά μη διαθέσιμες).

γ α) το δομημένο περιβάλλον που 
απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας 
συμμορφώνεται με το τμήμα X του 
παρόντος παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 617
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος 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, 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·

β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
και, 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·

Or. en
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Τροπολογία 618
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το δομημένο περιβάλλον που 
απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας 
συμμορφώνεται με το τμήμα X του 
παρόντος παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 619
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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 και τα άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 620
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος B
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. Δικτυακοί τόποι που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

διαγράφεται

α) Οι δικτυακοί τόποι καθίστανται 
προσβάσιμοι 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, 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.

Or. en

Τροπολογία 621
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους 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 

α) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
και, 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 
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επίπεδο· επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Β – στοιχείο 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. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι σύμφωνη με τον κατάλογο των «7 βασικών στοιχείων» των 
ιστοτόπων, ο οποίος καταρτίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ 
(Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and 
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Automated Kiosks at U.S. Airports (DOT–OST–2011–0177). 

Τροπολογία 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Β – στοιχείο α b (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Από τις απαιτήσεις του στοιχείου 
α) εξαιρείται το περιεχόμενο τρίτων που 
ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται 
από τον οικείο πάροχο ούτε είναι υπό τον 
έλεγχό του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2016/2102 σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση σε ιστότοπους και 
εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, το περιεχόμενο τρίτων 
που δεν υπόκειται στον έλεγχο του παρόχου του ιστότοπου, δεν χρειάζεται να πληροί τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Τροπολογία 624
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. Υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση 
σε πραγματικό χρόνο:

διαγράφεται

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 
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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, 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·

Or. en

Τροπολογία 625
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Γ – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. Υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση 

Γ. υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, έξυπνο έλεγχο 
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σε πραγματικό χρόνο: εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό 
χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 626
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Δ – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. 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 

Δ. 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, 
συμπεριλαμβανομένων των τερματικών 
πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης 
εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου 
εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

Or. en

Τροπολογία 627
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα V – Μέρος Δ

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, τα οποία 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο τμήμα II.
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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) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

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.

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός

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:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 



PE599.726v03-00 122/176 AM\1121397EL.docx

EL

καναλιών·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 
διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 
πλάνου από το φόντο, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 
ευκρίνειας·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 628
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI –– Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι 
που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές· 
τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 

Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι 
που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές· 
τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τερματικών 
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αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών

πληρωμών και των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 629
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI –– Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι 
που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές· 
τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών

Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι 
που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές· 
τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών και των 
τερματικών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 630
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Α – παράγραφος 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 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 

α) εξασφαλίζοντας την 
προσβασιμότητα των προϊόντων που 
χρησιμοποιούν για την παροχή της 
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υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στο σημείο Δ:

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:

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,

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έγγραφο, καθιστώντας 
τες αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές
και αξιόπιστες, σύμφωνα με το στοιχείο 
γ),

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 
για το μη κειμενικό περιεχόμενο,

ii) απαριθμεί και επεξηγεί τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας της υπηρεσίας σε 
συνδυασμό με τον σχετικό τερματικό 
εξοπλισμό,

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
διαδικτυακών εφαρμογών που 
απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το 
σημείο γ).

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

iii α) είναι κατανοητοί χωρίς να 
υπερβαίνουν ένα επίπεδο πολυπλοκότητας 
ανώτερο του επιπέδου Β2 (καλή γνώση) 
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις Γλώσσες, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους 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 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
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 
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επίπεδο· διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

γ α) καθιστώντας προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 
εφαρμογών που απαιτούνται για την 
παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, με 
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 
αξιόπιστο 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.

δ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 
πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 
καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς και των ατόμων με 
αναπηρία:

δ α) οι μέθοδοι ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας είναι κατανοητές, αντιληπτές, 
εύχρηστες και διεξοδικές, χωρίς να 
υπονομεύουν την ασφάλεια και την 
ιδιωτικότητα του χρήστη.

δ β) Το δομημένο περιβάλλον για την 
παροχή της υπηρεσίας συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
τμήμα X.

Or. en

Τροπολογία 631
Marco Zullo
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Α – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το δομημένο περιβάλλον για την 
παροχή της υπηρεσίας συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
Ενότητα X.

Or. it

Τροπολογία 632
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. 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 και τα άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 633
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. Δικτυακοί τόποι που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών:

διαγράφεται
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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) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους 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·

Or. en

Τροπολογία 634
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους 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 

α) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
και, παρέχοντας μια προσβάσιμη 
ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον 
απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να 
διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 
πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
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επίπεδο· διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 635
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. Τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές 
συσκευές:

διαγράφεται

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 
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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·

Or. en

Τροπολογία 636
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών:

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών και τερματικά 
πληρωμών, τα οποία συμμορφώνονται με 
το τμήμα II.

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 
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κανάλια·

ii) πρέπει να είναι κατανοητές·

iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· 

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

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.

Or. en

Τροπολογία 637
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI – Μέρος Δ – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τερματικών 
πληρωμών και των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 638
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VI –– Μέρος Δ – Τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών:

Δ. τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων 
αυτόματων συναλλαγών που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή
τραπεζικών υπηρεσιών και των 
τερματικών πληρωμών:

Or. en

Τροπολογία 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονικά βιβλία Ηλεκτρονικά βιβλία και σχετικός 
εξοπλισμός

Or. en

Τροπολογία 640
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονικά βιβλία Ηλεκτρονικά βιβλία και συσκευές 
ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων

Or. en

Τροπολογία 641
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος Α – παράγραφος 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:

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 Β: «Προϊόντα»·

α) εξασφαλίζοντας την 
προσβασιμότητα των προϊόντων που 
χρησιμοποιούν για την παροχή της 
υπηρεσίας, 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) 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,

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έγγραφο, καθιστώντας 
τες αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές
και αξιόπιστες, σύμφωνα με το στοιχείο 
γ),

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 
για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας της υπηρεσίας σε 
συνδυασμό με τον σχετικό τερματικό 
εξοπλισμό και τη συμβατότητά της με τις 
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) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
Οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί 
μορφότυποι μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 
Braille ή ευανάγνωστο κείμενο.

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, 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές που απαιτούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας κατά συνεπή και 
κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 
χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
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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·

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 
περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, 
εφόσον απαιτηθεί, 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·

γ α) καθιστώντας προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
φορητών συσκευών που απαιτούνται για 
την παροχή της υπηρεσίας, κατά 
συνεκτικό και κατάλληλο τρόπο για την 
αντίληψη, τον χειρισμό και την 
κατανόηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 
και της αλληλεπίδρασης του 
περιεχομένου, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
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) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 
πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 
καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς και των ατόμων με 
αναπηρία, με την εξασφάλιση της 
περιήγησης σε ολόκληρο το έγγραφο, 
δυναμικών διατάξεων, της δυνατότητας 
συγχρονισμού κειμένου και 
οπτικοακουστικού περιεχομένου, της 
τεχνολογίας μετατροπής κειμένου σε 
ομιλία, που επιτρέπει εναλλακτικές 
αποδόσεις του περιεχομένου και τη 
διαλειτουργικότητά του με ένα εύρος 
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υποστηρικτικών τεχνολογιών κατά τρόπο 
αντιληπτό, κατανοητό, λειτουργικό, που 
μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τους 
σημερινούς και τους μελλοντικούς 
πράκτορες χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος Α – παράγραφος 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 προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη 
χρήση τους από άτομα με αναπηρία, 
επιτυγχάνεται από όλους τους παράγοντες 
της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω της 
εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
λειτουργικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο σημείο Αα, και 
περιλαμβάνει:

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 χρησιμοποιούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της
σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β·

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 
με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις
ως εξής:

β) πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 
τις εγκαταστάσεις·

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·
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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·

γ) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
δικτυακών τόπων και διαδικτυακών 
εφαρμογών που χρειάζονται για την 
παροχή της υπηρεσίας·

δ) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
δικτυακών τόπων και διαδικτυακών 
εφαρμογών που χρειάζονται για την 
παροχή της υπηρεσίας·

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,
διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 
λειτουργία της υπηρεσίας για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 643
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII –– Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 
κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές κατά συνεπή και κατάλληλο 
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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·

τρόπο για την αντίληψη, τον 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 που να 
διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 
πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 644
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII –– Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 
των υπηρεσιών για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
εφαρμογών που απαιτούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας με συνεπή και 
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 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με ένα φάσμα 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο,

Or. en
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Τροπολογία 645
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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 και τα άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 646
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. «Προϊόντα» Β. Προϊόντα που συμμορφώνονται με 
το τμήμα Ι.

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 
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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) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

β) η συσκευασία του προϊόντος, 
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 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
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σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) 
και ε) του σημείου 1, πρέπει να 
σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 
διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 
πλάνου από το φόντο, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 
ευκρίνειας·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος Β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 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:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα 
προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 
αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που 
συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
λειτουργικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο σημείο Βα, 
περιλαμβάνουν:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο 
ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 
προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο 
ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, 
προειδοποιήσεις)·

i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 
περισσότερα από ένα αισθητηριακά 
κανάλια·

ii) πρέπει να είναι κατανοητές·

iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
επαρκούς μεγέθους 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)·

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·

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·
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δ) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 
(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 
εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 
2·

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

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·

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) 
και ε) του σημείου 1, πρέπει να 
σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 
διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 
πλάνου από το φόντο, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 
ευκρίνειας·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
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δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων

α) Χρήση χωρίς όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
ικανότητα όρασης·

β) Χρήση με περιορισμένη όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να χρησιμοποιούν την 
περιορισμένη όρασή τους·

γ) Χρήση χωρίς αντίληψη των 
χρωμάτων

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από 
τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·

δ) Χρήση χωρίς ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·

ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
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ενισχυμένη ακουστική·

στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν οι ΤΠΕ απαιτούν φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, παρέχουν τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
την παραγωγή φωνητικής εκροής από 
αυτούς·

ζ) Χρήση με περιορισμένους 
χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

Όταν ΤΠΕ απαιτούν χειρωνακτικές 
ενέργειες, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν χειρισμούς ή δύναμη στα χέρια·

η) Χρήση για περιορισμένο εύρος 
κινήσεων

Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα
ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα για 
όλους τους χρήστες·

θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας·

ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία

Οι ΤΠΕ παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά 
που καθιστούν απλούστερη και 
ευκολότερη την χρήση τους·

ια) Ιδιωτικότητα

Όταν ΤΠΕ παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.
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Or. en

Τροπολογία 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VII – Μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Δικτυακοί τόποι και κινητές 
εφαρμογές

α) καθιστώντας προσβάσιμα τα 
αρχεία των ηλεκτρονικών βιβλίων 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, εξασφαλίζοντας 
συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις 
(ή «εξουσιοδοτημένες οντότητες») για 
την παροχή αντιγράφων σε εναλλακτικό 
προσβάσιμο μορφότυπο, 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) παρέχοντας μεταδεδομένα 
προσβασιμότητας που θα κοινοποιούνται 
μέσω της αλυσίδας αξίας προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα εντοπισμού 
προσβάσιμων ηλεκτρονικών βιβλίων·

Or. en

Τροπολογία 650
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονικό εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
για δικτυακούς τόπους και φορητές 
συσκευές των ταχυδρομικών, 
ενεργειακών και ασφαλιστικών παρόχων

Or. en

Τροπολογία 651
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονικό εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
για δικτυακούς τόπους και φορητές 
συσκευές των ταχυδρομικών, 
ενεργειακών και ασφαλιστικών παρόχων

Or. en

Τροπολογία 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α – παράγραφος 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 προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη 
χρήση τους από άτομα με αναπηρία, 
επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο σημείο Αα, και 
περιλαμβάνει:

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 
με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

α) πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 



PE599.726v03-00 146/176 AM\1121397EL.docx

EL

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 
ως εξής:

τις εγκαταστάσεις·

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 επίπεδο·

β) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
δικτυακών τόπων και διαδικτυακών 
εφαρμογών που χρειάζονται για την 
παροχή της υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 653
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 
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να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 
τους από άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 
ακόλουθα:

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:

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,

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έγγραφο, καθιστώντας 
τες αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές 
και αξιόπιστες, σύμφωνα με το σημείο β),

ii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 
για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας της υπηρεσίας και τη 
συμβατότητά της με εύρος βοηθητικών 
τεχνολογιών.

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 
επίπεδο·

β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 
εφόσον απαιτηθεί, 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·
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β α) 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 αξιόπιστο τρόπο που 
να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 
πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
βοηθητικών τεχνολογιών που διατίθενται 
στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

β β) οι μέθοδοι ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας είναι κατανοητές, αντιληπτές, 
εύχρηστες και διεξοδικές, χωρίς να 
υπονομεύουν την ασφάλεια και την 
ιδιωτικότητα του χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 654
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο 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 

β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, και
παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και 
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που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα 
με πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων 
χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών 
που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 655
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) καθιστώντας προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
φορητών συσκευών που απαιτούνται για 
την παροχή της υπηρεσίας, κατά 
συνεκτικό και κατάλληλο τρόπο για την 
αντίληψη, τον χειρισμό και την 
κατανόηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 
και της αλληλεπίδρασης του 
περιεχομένου, 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·

Or. en

Τροπολογία 656
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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 και τα άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Aa. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων

α) Χρήση χωρίς όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
ικανότητα όρασης·

β) Χρήση με περιορισμένη όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να χρησιμοποιούν την 
περιορισμένη όρασή τους·

γ) Χρήση χωρίς αντίληψη των 
χρωμάτων

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από 
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τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·

δ) Χρήση χωρίς ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·

ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένη ακουστική·

στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν οι ΤΠΕ απαιτούν φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, παρέχουν τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
την παραγωγή φωνητικής εκροής από 
αυτούς·

ζ) Χρήση με περιορισμένους 
χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

Όταν ΤΠΕ απαιτούν χειρωνακτικές 
ενέργειες, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν χειρισμούς ή δύναμη στα χέρια·

η) Χρήση για περιορισμένο εύρος 
κινήσεων

Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 
ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα για 
όλους τους χρήστες·

θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας·

ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία

Οι ΤΠΕ παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά 
που καθιστούν απλούστερη και 
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ευκολότερη την χρήση τους·

ια) Ιδιωτικότητα

Όταν ΤΠΕ παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα VIII – Μέρος Α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α β. Δικτυακοί τόποι και κινητές 
εφαρμογές

α) καθιστώντας τους δικτυακούς 
τόπους προσβάσιμους κατά συνεπή και 
κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον 
χειρισμό και την κατανόηση των 
χρηστών, και παρέχοντας, κατά 
περίπτωση, μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο που να 
διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 
πλήθος πρακτόρων χρήστη και 
υποστηρικτικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

β) το ακόλουθο περιεχόμενο θα 
εξαιρείται: 

i) αρχεία εικόνων που 
δημοσιεύθηκαν πριν από έξι έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, εκτός εάν είναι σημαντικές για 
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας·

ii) προεγγεγραμμένα μέσα με 
διάσταση χρόνου που δημοσιεύθηκαν 
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πριν από έξι έτη μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

iii) επιγραμμικούς χάρτες και 
υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον 
παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με 
προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες 
που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης·

iv) περιεχόμενο τρίτων που ούτε 
χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από 
πάροχο υπηρεσιών, ούτε είναι υπό τον 
έλεγχό του.

Or. en

Τροπολογία 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σχεδιασμός και παραγωγή διαγράφεται

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) αναγράφονται με γραμματοσειρές 
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επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

β) η συσκευασία του προϊόντος, 
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 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 
περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

Or. en

Τροπολογία 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
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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:

Συμμορφώνεται με την Ενότητα Ι.

Or. en

Τροπολογία 661
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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 εύλογα 
προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 
αναπηρία και από άτομα με αναπηρίες που 
συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
λειτουργικών επιδόσεων που 
καθορίζονται στο σημείο Γ. O 
σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων 
περιλαμβάνουν τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 662
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο α – εδάφιο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) πρέπει να είναι διαθέσιμες σε i) είναι κατανοητές
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περισσότερα από ένα αισθητηριακά 
κανάλια·

Or. en

Τροπολογία 663
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο α – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πρέπει να είναι κατανοητές· ii) είναι αντιληπτές

Or. en

Τροπολογία 664
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο α – εδάφιο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) πρέπει να γίνονται αντιληπτές· iii) έχουν το κατάλληλο μέγεθος και 
είδος γραμματοσειράς με επαρκή 
αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και 
του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται 
η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 665
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο α – εδάφιο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) αναγράφονται με γραμματοσειρές iv) διατίθενται σε προσβάσιμo 
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επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης·

διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό 
μη διαδικτυακό έντυπο καθιστώντας τες 
αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές και 
αξιόπιστες·

Or. en

Τροπολογία 666
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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), οι οποίες:

Or. en

Τροπολογία 667
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο β – εδάφιο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σημείο α)·

Or. en

Τροπολογία 668
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εδάφιο ii (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πληροφορούν με απλό και σαφή 
τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν 
ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό 
με υποστηρικτικές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 669
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Or. en

Τροπολογία 670
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο γ – εδάφιο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) διατίθενται σε προσβάσιμo 
διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικά 
μη διαδικτυακά έντυπα προκειμένου να 
γίνονται αντιληπτές, εύχρηστες, 
κατανοητές και διεξοδικές·
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Or. en

Τροπολογία 671
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο γ – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές 
λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

ii) απαριθμούν και επεξηγούν τον 
τρόπο χρησιμοποίησης των 
χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του 
προϊόντος και τη συμβατότητά του με μια 
σειρά βοηθητικών τεχνολογιών που 
διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 672
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο γ – εδάφιο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) παρέχονται σε εναλλακτικό μη 
ηλεκτρονικό μορφότυπο εφόσον ζητηθεί. 
Οι εναλλακτικοί μη ηλεκτρονικοί 
μορφότυποι μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, γραφή 
Braille ή ευανάγνωστο κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 673
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 
βοηθητικές συσκευές.

στ) το προϊόν παρέχει συμβατότητα με 
ένα φάσμα βοηθητικών συσκευών και 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
υποβοήθησης της ακοής, όπως 
βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής 
(telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και 
ακουστικά βαρηκοΐας.

Or. en

Τροπολογία 674
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) υπηρεσίες στέγασης (δομημένο 
περιβάλλον)

Or. en

Τροπολογία 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός

διαγράφεται

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο 
σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή 
χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) 
και ε) του σημείου 1, πρέπει να 
σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
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α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

γ) προβλέπεται δυνατότητα 
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε) προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι 
διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου 
πλάνου από το φόντο, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
θορύβου βάθους και της βελτίωσης της 
ευκρίνειας·

στ) προβλέπεται η δυνατότητα 
ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον 
χρήστη·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα 
σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί 
τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-
κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

θ) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 676
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός 
σχεδιασμός

Απαιτήσεις λειτουργικότητας για τη 
διεπαφή χρήστη και τον σχεδιασμό του 
προϊόντος



PE599.726v03-00 162/176 AM\1121397EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 677
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών·

α) προβλέπεται δυνατότητα 
επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω 
περισσότερων του ενός αισθητηριακών 
καναλιών, μεταξύ άλλων:

i) όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς 
τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, το 
προϊόν παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο 
ενημέρωσης και λειτουργίας που δεν 
απαιτεί ικανότητα όρασης·

ii) όταν το προϊόν παρέχει 
ακουστικούς τρόπους επικοινωνίας και 
λειτουργίας, το προϊόν παρέχει 
τουλάχιστον έναν τρόπο ενημέρωσης και 
λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα 
ακοής·

Or. en

Τροπολογία 678
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό·

β) προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι 
αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και 
τον προσανατολισμό· όταν το προϊόν 
απαιτεί φωνητική εισροή από τους 
χρήστες, το προϊόν παρέχει τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
από τους χρήστες την παραγωγή 
προφορικών ήχων όπως λόγου, 
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σφυρίγματος ή κλικ·

Or. en

Τροπολογία 679
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προβλέπεται δυνατότητα
ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

γ) όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς 
τρόπους επικοινωνίας και λειτουργίας, 
προβλέπονται χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν 
καλύτερη χρήση της περιορισμένης 
όρασής τους, μεταξύ άλλων με την 
παροχή ευέλικτης μεγέθυνσης χωρίς 
απώλεια περιεχομένου ή 
λειτουργικότητας, και ευέλικτης 
αντίθεσης και φωτεινότητας και, εφόσον 
είναι εφικτό, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και 
ελέγχου οπτικών στοιχείων σε πρώτο 
πλάνο από το φόντο και ευέλικτο έλεγχο 
στο απαιτούμενο οπτικό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 680
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα 
για τη μετάδοση πληροφοριών·

δ) προβλέπεται οπτικός τρόπος 
λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους 
χρήστες αντίληψη του χρώματος· 

Or. en
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Τροπολογία 681
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο 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) προβλέπεται δυνατότητα έλεγχου 
της ακουστικής έντασης από τον χρήστη 
και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ήχου για 
τη βελτίωση της ακουστικής ευκρίνειας, 
συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων τρόπων
διαχωρισμού και ελέγχου του ήχου σε 
πρώτο πλάνο από τον ήχο σε φόντο όταν 
η φωνή και το φόντο διατίθενται ως 
χωριστές ηχητικές μεταδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 682
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προβλέπεται δυνατότητα σειριακού 
ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την 
αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών 
χειρισμών·

ζ) προβλέπεται δυνατότητα σειριακού 
ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την 
αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών 
χειρισμών· μεταξύ άλλων, για την 
περίπτωση που το προϊόν απαιτεί 
χειρωνακτικές ενέργειες, το δε προϊόν 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία 
επιτρέπουν στους χρήστες να το 
χρησιμοποιούν με εναλλακτικούς τρόπους 
χειρισμού που δεν απαιτούν έλεγχο της 
λεπτής κινητικότητας όπως λεπτούς 
χειρισμούς ή δύναμη χεριού ούτε 
ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του 
ενός ελέγχων·

Or. en
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Τροπολογία 683
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη·

η) προβλέπονται τρόποι λειτουργίας 
για περιορισμένο εύρος κινήσεων και 
δύναμη· μεταξύ άλλων, όταν το προϊόν 
είναι αυτόνομο ή εγκατεστημένο, τα 
στοιχεία που αφορούν τις πληροφορίες 
και τον χειρισμό είναι τοποθετημένα 
εντός της συνήθους εμβέλειας πρόσβασης 
ή υπάρχει η δυνατότητα για τον χρήστη 
να τοποθετήσει το προϊόν σε προσιτό 
σημείο·

Or. en

Τροπολογία 684
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

i) όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς 
τρόπους ενημέρωσης, το προϊόν παρέχει 
τουλάχιστον έναν τρόπο ενημέρωσης που 
ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 
κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Or. en

Τροπολογία 685
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο i α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) προβλέπονται χαρακτηριστικά που 
απλουστεύουν και διευκολύνουν την 
επικοινωνία και τη λειτουργία από τον 
χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 686
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Α – παράγραφος 2 – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i β) όταν το προϊόν παρέχει 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα, προστατεύεται η 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Τροπολογία 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Β – παράγραφος 1 – σημείο  ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 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 

ε) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, 



AM\1121397EL.docx 167/176 PE599.726v03-00

EL

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·

εφόσον απαιτηθεί, 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

Τροπολογία 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Β – παράγραφος 1 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) καθιστώντας προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
για φορητές συσκευές που απαιτούνται 
για την παροχή των υπηρεσιών, 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, και, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Β – παράγραφος 1 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) παρέχοντας προσβάσιμες 
πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 
συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 
υπηρεσίες·

στ) παρέχοντας προσβάσιμες 
πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 
συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 
υπηρεσίες και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
όπως τα βοηθήματα ακοής, ακουστικά 
βαρηκοΐας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, 
καθώς και οι βοηθητικές συσκευές 
ακοής.

Or. en

Τροπολογία 690
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων

α) Χρήση χωρίς όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
ικανότητα όρασης.

β) Χρήση με περιορισμένη όραση

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να αξιοποιούν καλύτερα την 
περιορισμένη όρασή τους.

γ) Χρήση χωρίς αντίληψη των 
χρωμάτων

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από 
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τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων.

δ) Χρήση χωρίς ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ικανότητα ακοής.

ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή

Όταν ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένη ακουστική.

στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα

Όταν οι ΤΠΕ απαιτούν φωνητική εισροή 
από τους χρήστες, παρέχουν τουλάχιστον 
έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί 
την παραγωγή φωνητικής εκροής από 
αυτούς.

ζ) Χρήση με περιορισμένους 
χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη

Όταν ΤΠΕ απαιτούν χειρωνακτικές 
ενέργειες, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους 
χρήστες να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν χειρισμούς ή δύναμη στα χέρια.

η) Χρήση για περιορισμένο εύρος 
κινήσεων

Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 
ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα για 
όλους τους χρήστες.

θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας

Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας.

ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία

Οι ΤΠΕ παρέχουν τουλάχιστον έναν 
τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά 
που καθιστούν απλούστερη και 
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ευκολότερη την χρήση τους.

ια) Ιδιωτικότητα

Όταν ΤΠΕ παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 691
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα IX – Μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Απαιτήσεις λειτουργικών 
επιδόσεων
α) Χρήση χωρίς όραση: όταν οι ΤΠΕ 
παρέχουν οπτικούς τρόπους λειτουργίας, 
παρέχουν επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που δεν απαιτεί όραση·
β) Χρήση με περιορισμένη όραση: 
όταν οι ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν επίσης 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που
επιτρέπει στους χρήστες με περιορισμένη 
όραση να αξιοποιούν καλύτερα την όρασή 
τους·
γ) Χρήση χωρίς αντίληψη χρώματος 
και αντίθεσης: όταν οι ΤΠΕ παρέχουν 
οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους 
χρήστες αντίληψη του χρώματος και της 
αντίθεσης· 
δ) Χρήση χωρίς ακοή: όταν οι ΤΠΕ 
παρέχουν ακουστικούς τρόπους 
λειτουργίας, παρέχουν επίσης 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
δεν απαιτεί ακοή· 
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ε) Χρήση με περιορισμένη ακοή: 
όταν οι ΤΠΕ παρέχουν ακουστικούς 
τρόπους λειτουργίας, παρέχουν επίσης 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με 
ενισχυμένα χαρακτηριστικά ήχου, 
συμπεριλαμβανομένων της ευκρίνειας και 
της ακουστικής έντασης·   
στ) Χρήση χωρίς φωνητική 
ικανότητα: όταν οι ΤΠΕ απαιτούν 
φωνητική εισροή από τον χρήστη, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που δεν απαιτεί την 
παραγωγή φωνητικής εκροής από τον 
χρήστη· 
ζ) Xρήση με περιορισμένες 
δυνατότητες λεπτών χειρισμών ή 
περιορισμένη δύναμη: όταν οι ΤΠΕ 
απαιτούν χειρωνακτικές ενέργειες, 
παρέχουν τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες 
να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσω 
εναλλακτικών ενεργειών που δεν 
απαιτούν λεπτούς χειρισμούς ή δύναμη 
χεριού, ή ταυτόχρονο χειρισμό 
περισσότερων του ενός χειριστηρίων· 
η) Χρήση με περιορισμένο εύρος 
κινήσεων: όταν τα προϊόντα ΤΠΕ είναι 
αυτόνομα ή εγκατεστημένα, τα 
λειτουργικά τους στοιχεία πρέπει να είναι 
προσιτά σε όλους τους χρήστες·  
θ) Ελαχιστοποίηση των παραγόντων 
που προκαλούν κρίσεις 
φωτοευαισθησίας: όταν οι ΤΠΕ παρέχουν 
οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχουν 
επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που ελαχιστοποιεί το 
ενδεχόμενο πρόκλησης κρίσεων 
φωτοευαισθησίας· 
ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 
λειτουργία: οι ΤΠΕ παρέχουν 
τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 
καθιστά απλούστερη και ευκολότερη τη 
χρήση τους· 
ια) Ιδιωτικότητα: όταν οι ΤΠΕ 
παρέχουν χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, 
παρέχουν επίσης τουλάχιστον έναν τρόπο 
λειτουργίας που προστατεύει την 
ιδιωτικότητα των χρηστών όταν 
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χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά των TΠΕ που 
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα X – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ X - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ X - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ

Or. en

Τροπολογία 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα X – παράγραφος α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χρήση των συναφών εξωτερικών 
χώρων και εγκαταστάσεων υπό την ευθύνη 
του φορέα παροχής υπηρεσιών·

α) χρήση των συναφών εξωτερικών 
χώρων και εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
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Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα X – παράγραφος β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσεγγίσεις για τα κτίρια υπό την 
ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών·

β) προσεγγίσεις για τα κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα X – παράγραφος ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) χρήση του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
την παροχή της υπηρεσίας·

ζ) χρήση του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για 
την παροχή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 696
Igor Šoltes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Ενότητα X α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος

Α. Υπηρεσίες

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: 
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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, καθιστώντας 
τες αντιληπτές, λειτουργικές, 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 εύρος βοηθητικών 
τεχνολογιών. 
β) καθιστώντας προσβάσιμους τους 
δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές 
εφαρμογές 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, εφόσον απαιτηθεί, 
παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και 
κατά αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει 
τη διαλειτουργικότητα με πλήθος 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 
και σε διεθνές επίπεδο·
γ) καθιστώντας προσβάσιμες τις 
υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
φορητών συσκευών που απαιτούνται για 
την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου, κατά συνεκτικό και κατάλληλο 
τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και 
την κατανόηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 
και της αλληλεπίδρασης του 
περιεχομένου, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά 
αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος 
πρακτόρων χρήστη και βοηθητικών 
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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 την 
ιδιωτικότητα του χρήστη.
ε) καθιστώντας το δομημένο 
περιβάλλον προσβάσιμο στα άτομα με 
αναπηρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ενότητας XI.
α) Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 
(υποδοχή, είσοδος, εγκαταστάσεις 
αναψυχής, αίθουσες συνεδριάσεων, κλπ.) 
ii) Αίθουσες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
στην Ενότητα XI λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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

Τροπολογία 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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