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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

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 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0615), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0387/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

25ης Μαΐου 20161, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και 

Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της 

Επιτροπής Αναφορών (A8-0000/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 103. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι διαφορές μεταξύ των 

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που 

θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την 

προσβασιμότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν 

εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εν 

λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ 

στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι 

οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα 

εμπόδια. 

(3) Οι διαφορές μεταξύ των 

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που 

θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την 

προσβασιμότητα ορισμένων προϊόντων και 

των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν 

εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τους, 

ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Για 

άλλα προϊόντα, οι ανισότητες είναι 

πιθανόν να αυξηθούν λόγω της έναρξης 

ισχύος της σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία («η σύμβαση»). Οι οικονομικοί 

φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται 

ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) η βελτίωση της προσβασιμότητας 

των προϊόντων και των υπηρεσιών θα 

βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των 

ατόμων με άλλους μόνιμους ή 

προσωρινούς λειτουργικούς 

περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι 

έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με 

αποσκευές. Ωστόσο, είναι σημαντικό, το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο σε 

άτομα με αναπηρία και να μην επεκταθεί 
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σε άτομα με προσωρινούς και με 

μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς εν 

γένει, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η 

παρούσα οδηγία με τη σύμβαση και να 

εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους 

οικονομικούς φορείς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα πρόσωπα που 

πάσχουν από προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, 

δεδομένου ότι αυτό θα καθιστούσε την εφαρμογή της οδηγίας ιδιαίτερα περίπλοκη. Σημειωτέον, 

ωστόσο, ότι πρέπει να αναγνωριστεί ο θετικός αντίκτυπος που έχουν τα πιο προσιτά προϊόντα 

σε καταναλωτές άλλους από εκείνους με αναπηρίες. Το Ευρωβαρόμετρο για την 

προσβασιμότητα του 2012 δείχνει ότι 7 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι η βελτίωση της 

προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με 

αναπηρία, των ηλικιωμένων και άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

προσβασιμότητας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

περιορίζονται σε εκείνα που προορίζονται 

για χρήση από τους καταναλωτές. Για 

παράδειγμα, ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών γενικής χρήσης 

περιλαμβάνει προϊόντα όπως οι 

επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι 

ολοκληρωμένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές, 

οι φορητοί υπολογιστές 

(συμπεριλαμβανομένων ταμπλετών, 

αβακίων και κινητών ελαφρών 

τερματικών), τα επιτραπέζια ελαφρά 

τερματικά, οι σταθμοί εργασίας, και οι 

κινητοί σταθμοί εργασίας. παρομοίως, οι 

τραπεζικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

θα πρέπει να περιορίζονται σε εκείνες που 

προορίζονται για χρήση από τους 
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καταναλωτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία δεν έχει ως στόχο να καλύψει προϊόντα τα οποία προορίζονται για χρήση 

από επαγγελματίες ή υπηρεσίες παρεχόμενες μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό δεν ήταν σαφές στην 

πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία 

πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στο άρθρο 3 και 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να 

είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες 

και ηλικιωμένους. Οι υποχρεώσεις 

προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο 

ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση 

υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της 

παρούσας οδηγίας. 

(17) Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας; οδηγίας θαπρέπει να 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που προσδιορίζονται 

στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε 

άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι 

υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το 

διαδικτυακό εμπόριο θα πρέπει να 

ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση 

υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 

παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την τήρηση των 

υποχρεώσεών τους σε σχέση με την προσβασιμότητα, που απορρέουν από τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η σύμβαση αναφέρεται μόνο 

σε «άτομα με αναπηρία». Συνεπώς προτείνεται να ευθυγραμμιστεί η οδηγία με τη σύμβαση, και 

να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της μόνο στα άτομα με αναπηρία. Είναι επίσης σύμφωνη με 

την πρόσφατη οδηγία σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των κινητών 

εφαρμογών των φορέων του τομέα. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Για να διασφαλιστεί η 

προσβασιμότητα των υπηρεσιών που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας, τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας θα πρέπει επίσης να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που προβλέπονται από 

την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το 

παράρτημα I της παρούσας οδηγίας και 

τα μεταβατικά μέτρα που περιέχονται σε 

αυτήν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν ήταν σαφές στην πρόταση της Επιτροπής ότι, για παράδειγμα, η υποχρέωση δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας δεν απευθύνεται μόνο στους κατασκευαστές ATM για να καταστήσουν όλες 

τις νέες ΑΤΜ τους προσβάσιμες. Σημαίνει επίσης ότι και οι τράπεζες πρέπει να καταστήσουν 

προσβάσιμες τις ATM τους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η πρόταση της Επιτροπής για 

οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου περιλαμβάνει απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για συγκεκριμένη 

ομάδα δικτυακών τόπων δημόσιων 

φορέων. Επιπλέον, προτείνει να 

δημιουργηθεί η βάση για μια μεθοδολογία 

για την παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των 

σχετικών δικτυακών τόπων με τις 

απαιτήσεις που απαριθμούνται στην εν 

λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία 

πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς 

(21) Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για όλους τους 

ιστοτόπους δημόσιων φορέων. Επιπλέον, 

καθιερώνει τη βάση για μια μεθοδολογία 

για την παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των 

σχετικών δικτυακών τόπων και κινητών 

εφαρμογών με τις απαιτήσεις που 

απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο 

οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η 

μεθοδολογία παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται 

στην εν λόγω οδηγία εφαρμόζονται στους 

δικτυακούς τόπους και τις κινητές 
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τόπους των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, 

κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές 

αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις 

προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον 

τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων, 

οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει 

να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της 

προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με την 

προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων 

οργανισμών του δημόσιου τομέα. Οι 

δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των 

δικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα που 

δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας πρότασης, για να διασφαλιστεί 

ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με 

αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα, 

ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό 

δημόσια ή ιδιωτική πώληση. 

εφαρμογές των δημόσιων φορέων. Με 

σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι 

σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες 

απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα 

από τον τύπο των ρυθμιζόμενων 

δικτυακών τόπων και κινητών 

εφαρμογών, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που ορίζονται στην 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

ευθυγραμμίζονται με εκείνες της 

προτεινόμενης οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. 

Οι δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των 

δικτυακών τόπων και των κινητών 

εφαρμογών του δημόσιου τομέα που δεν 

καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 

2016/2102 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας, για να 

διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών είναι 

προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και 

ηλικιωμένα άτομα, ανεξάρτητα από το αν 

βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική 

πώληση. 

__________________ __________________ 

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προσβασιμότητα των για την 

προσβασιμότητα των ιστοτόπων 

οργανισμών του δημόσιου τομέα COM 

(2012) 721. 

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 

για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων 

και των κινητών εφαρμογών οργανισμών 

του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 

2.12.2016, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τεχνική τροπολογία που αντικατοπτρίζει την τελική συμφωνία σχετικά με την 

οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των κινητών εφαρμογών οργανισμών του 

δημόσιου τομέα, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται με την παρούσα οδηγία, και 

ιδίως εκείνες που καθορίζονται στο 

παράρτημα Ι όσον αφορά την παροχή 

πληροφοριών, καλύπτονται ήδη από 

ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Οι 

εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν τους 

κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1371/20071a και 

(ΕΕ) αριθ. 1300/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β και 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/20111γ της 

Επιτροπής όσον αφορά τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές· τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1δ όσον αφορά τις μεταφορές 

με λεωφορεία και πούλμαν· και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1ε όσον αφορά τις θαλάσσιες 

μεταφορές. Προκειμένου να 

διασφαλιστούν κανονιστική συνέπεια και 

προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς 

φορείς που καλύπτονται από τις εν λόγω 

πράξεις, οι σχετικές απαιτήσεις δυνάμει 

της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον 

τηρούνται τα σχετικά μέρη των πράξεων 

αυτών. Ωστόσο, όταν οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας δεν καλύπτονται, όπως 

για παράδειγμα η απαίτηση να καταστούν 

προσβάσιμοι οι ιστότοποι των 

αεροπορικών εταιρειών, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των επιβατών 

σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 

3.12.2007, σ. 14). 
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 1β Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 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 (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, 

σ. 110). 

 1γ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της 

Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011, σχετικά 

με την τεχνική προδιαγραφή 

διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα 

«Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για 

επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού 

σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 123 

της 12.5.2011, σ. 11). 

 1δ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τα δικαιώματα των επιβατών 

λεωφορείων και πούλμαν και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1). 

 1ε Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 

334 της 17.12.2010, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σκόπιμο να καλύπτονται με την παρούσα οδηγία απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

καλύπτονται ήδη από άλλες νομοθετικές διατάξεις. Αυτό θα δημιουργούσε νομική αβεβαιότητα 

και δεν συνάδει με την αρχή για καλή νομοθέτηση. Ωστόσο, όταν μια πτυχή, όπως οι ιστότοποι 

των αεροπορικών εταιρειών, δεν είναι νομικώς κατοχυρωμένη σε άλλη πράξη της Ένωσης, θα 

εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22β) Ο προσδιορισμός του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 

σχέση με υπηρεσίες επιβατικών 

μεταφορών με αεροπορικά μέσα, 

λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά 

μέσα θα πρέπει να βασίζεται στην 

υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία σχετικά 

με τα δικαιώματα των επιβατών. Όταν η 

παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

ορισμένα είδη υπηρεσιών μεταφορών, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

να εφαρμόζουν τις σχετικές απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του 

δομημένου περιβάλλοντος θα 

διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων 

με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα 

οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να 

συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον 

που χρησιμοποιείται για την παροχή των 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε 

να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στο παράρτημα X. 

διαγράφεται 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε επιλογή μεταξύ συμπεριλαμβανομένου δομημένου 

περιβάλλοντος ή μη. Προτείνεται να απαλειφθεί η εν λόγω ρήτρα ενδυνάμωσης. Τα κράτη μέλη 

θα μπορούν πάντα να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε δομημένο περιβάλλον αν το 

επιθυμούν. Στο άρθρο 28 προστίθεται νέα παράγραφος που απαιτεί από την Επιτροπή να 

υποβάλλει μέσα σε μία διετία πρόταση για πιθανή συμπερίληψη. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, 

για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 

που θεσπίζουν υποχρεώσεις 

προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή 

προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η 

προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας της 

παρούσας οδηγίας. Αυτό συμβαίνει με την 

οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την 

οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 

οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που 

απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και 

οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των 

συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή 

των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα 

κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με 

αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους 

χρήστες. 

(24) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, 

για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 

που θεσπίζουν υποχρεώσεις 

προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή 

προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η 

προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας της 

παρούσας οδηγίας. Στις πράξεις αυτές 

περιλαμβάνονται η οδηγία 2014/23/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου35, η οδηγία 2014/24/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου36 και η οδηγία 2014/25/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου37, που απαιτούν, οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι τεχνικές ή 

λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων 

παραχώρησης, των έργων ή των 

υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής τους να λαμβάνουν υπόψη τα 

κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με 

αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους 

χρήστες. Η παρούσα οδηγία δεν θα 

πρέπει, ωστόσο, να αλλάξει την 

υποχρεωτική ή εθελοντική φύση των 

διατάξεων στις εν λόγω άλλες πράξεις της 

Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει 

συνεπώς να εξασφαλίζει ότι, όταν 

απαιτήσεις προσβασιμότητας 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτές τις 

άλλες πράξεις, οι εν λόγω απαιτήσεις 
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είναι οι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση. 

__________________ __________________ 

35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 1). 

35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 1). 

36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

37 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 και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 243). 

37 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 και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 243). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν θα μεταβάλει την υποχρεωτική ή 

εθελοντική φύση των άλλων πράξεων της Ένωσης στις οποίες παραπέμπει. Έχει σκοπό μόνο να 

διευκρινίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όταν οι άλλες ενωσιακές πράξεις 

απαιτούν να ληφθεί υπόψη η πρόσβασιμότητα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Η υποχρέωση για διασφάλιση της 

προσβασιμότητας των υποδομών 

μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Οι 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
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ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει 

να ισχύουν και για ορισμένα στοιχεία της 

υποδομής των μεταφορών που 

ρυθμίζονται από τον εν λόγω κανονισμό, 

αν τα στοιχεία αυτά αφορούν επίσης τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 

και αν οι υποδομές και το δομημένο 

περιβάλλον που σχετίζονται με τις εν 

λόγω υπηρεσίες προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν από επιβάτες. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί των προσανατολισμών της Ένωσης 

για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 

20.12.2013, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο, το ΔΕΔ-Μ να έχει ως γνώμονα τους επιβάτες, και πρέπει να είναι σαφές ποια 

μέρη του καλύπτονται και ποια όχι, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η νομοθετική 

επικάλυψη. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η προσβασιμότητα θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την 

πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση 

μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας 

προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Η 

προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει 

την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν 

αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το 

ενωσιακό δίκαιο. 

(25) Η προσβασιμότητα θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την 

πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση 

μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας 

προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η προσέγγιση 

αυτή «σημαίνει τον σχεδιασμό 

προϊόντων, περιβαλλόντων, 

προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από 

όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται 
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προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός». 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, «ο καθολικός 

σχεδιασμός δεν [θα πρέπει να] αποκλείει 

τις βοηθητικές συσκευές για 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με 

αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται». Η 

προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει 

την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν 

αυτές απαιτούνται από το εθνικό ή το 

ενωσιακό δίκαιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «καθολικού σχεδιασμού» είναι καλύτερο να μπει εδώ αντί στο άρθρο 2, 

δεδομένου ότι ο όρος δεν χρησιμοποιείται σε άλλο σημείο της οδηγίας. Ορισμοί θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για τον καθορισμό των όρων που χρησιμοποιούνται στις εξουσιοδοτικές 

διατάξεις μιας νομικής πράξης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Το γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 

οδηγεί στην υπαγωγή του εν λόγω 

προϊόντος ή της υπηρεσίας στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ1a του 

Συμβουλίου. 

 __________________ 

 1α Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 

της 12.7.1993, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την έννοια της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε πιο 

πρόσφατα, κάθε προϊόν που προορίζεται να αντισταθμίσει αναπηρία αποτελεί ιατροτεχνολογικό 

προϊόν. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι η ευρωπαϊκή πράξη για την 
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προσβασιμότητα δεν έχει αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων. Συνεπώς, το γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας πράξης δεν συνεπάγεται ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα υπάγεται επίσης στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

βασιστεί στην απόφαση αριθ. 

768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 

καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη 

σε άλλες ενωσιακές πράξεις, 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη 

συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης. 

(27) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

βασιστεί στην απόφαση αριθ. 

768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 

καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη 

σε άλλες ενωσιακές πράξεις, 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη 

συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης. 

Ωστόσο, όλες οι σχετικές με την ασφάλεια 

διατάξεις της εν λόγω απόφασης, όπως 

αυτές που αφορούν ανακλήσεις, δεν θα 

πρέπει να αποτελούν μέρος της παρούσας 

οδηγίας, δεδομένου ότι ένα μη 

προσβάσιμο προϊόν δεν είναι επικίνδυνο 

προϊόν. 

__________________ __________________ 

38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου, για κοινό 

πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 

218 της 13/08/2008, σ. 82). 

38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου, για κοινό 

πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 

218 της 13/08/2008, σ. 82). 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 

παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς 

και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 

(28) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας και παρεμβαίνουν στην 
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διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που 

είναι σύμφωνα με απαιτήσεις 

προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . 

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής 

και αναλογική κατανομή των 

υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον 

ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία προσφοράς και διανομής. 

αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει 

να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά 

μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με 

απαιτήσεις προσβασιμότητας της 

παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να 

προβλεφθεί σαφής και αναλογική 

κατανομή των υποχρεώσεων, που να 

ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

προσφοράς και διανομής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε 

σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να 

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 

της προσβασιμότητας και να εγγυώνται 

θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της 

Ένωσης. 

(29) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε 

σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να 

διασφαλίζουν καλύτερη προσβασιμότητα 

και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην 

αγορά της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν κακοδιατυπωμένη. Η νέα διατύπωση αντικατοπτρίζει 

πλήρως τον στόχο της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις 

(37) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις 
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μικρές επιχειρήσεις» και να λαμβάνει 

υπόψη τον διοικητικό φόρτο που 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Καθορίζει 

απλούς κανόνες όσον αφορά την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης και θα 

πρέπει να προβλέπει ρήτρες διασφάλισης 

για τους οικονομικούς φορείς αντί να 

προβλέπει γενικές εξαιρέσεις και 

παρεκκλίσεις για τις εν λόγω επιχειρήσεις. 

Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των 

κανόνων για την επιλογή και την 

εφαρμογή των πλέον κατάλληλων 

διαδικασιών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η κατάσταση των ΜΜΕ, ενώ οι 

υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να 

περιορίζονται στον βαθμό που δεν 

συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις 

ΜΜΕ. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς θα πρέπει να λειτουργούν 

αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων 

και τη φύση της μικρής εν σειρά ή μη εν 

σειρά συγκεκριμένης παραγωγής, χωρίς να 

δημιουργούνται περιττά εμπόδια για τις 

ΜΜΕ και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 

μικρές επιχειρήσεις» και να λαμβάνει 

υπόψη τον διοικητικό φόρτο που 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Καθορίζει 

απλούς κανόνες όσον αφορά την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης και θα 

πρέπει να προβλέπει ρήτρες διασφάλισης 

για τους οικονομικούς φορείς. Κατά 

συνέπεια, κατά τον καθορισμό των 

κανόνων για την επιλογή και την 

εφαρμογή των πλέον κατάλληλων 

διαδικασιών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η κατάσταση των ΜΜΕ, ενώ οι 

υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 

δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να 

περιορίζονται στον βαθμό που δεν 

συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις 

ΜΜΕ. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς θα πρέπει να λειτουργούν 

αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων 

και τη φύση της μικρής εν σειρά ή μη εν 

σειρά συγκεκριμένης παραγωγής, χωρίς να 

δημιουργούνται περιττά εμπόδια για τις 

ΜΜΕ και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 

Επιπλέον, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

λόγω του μεγέθους, των πόρων και της 

φύσης τους, δεν πρέπει να απαιτείται να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κανονιστικός φόρτος στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 

σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής να εξαιρέσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από όλες τις 

νομοθετικές πράξεις στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι είναι αναγκαίο και αναλογικό να 

συμπεριληφθούν, προτείνεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της πράξης. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα) 



 

PE597.391v01-00 20/123 PR\1113653EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (39α) Ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1025/2012 προβλέπει επίσημη 

διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά 

εναρμονισμένων προτύπων όταν 

θεωρείται ότι τα εν λόγω πρότυπα δεν 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 

πρότυπα και όπου απαιτείται για την 

εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα 

πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 

θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές 

για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

(40) Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα 

πρότυπα και όπου απαιτείται για την 

εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα 

πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που 

θεσπίζουν τεχνικές προδιαγραφές για τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, 

η εξουσία της Επιτροπής να θεσπίζει 

τεχνικές προδιαγραφές που συνιστούν 

τεκμήριο συμμόρφωσης προς την 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

περιορίζεται αυστηρά, δεδομένου ότι η 

άσκηση της εξουσίας αυτής δεν θα 

ακολουθήσει τις θεμελιώδεις αρχές της 

τυποποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να ανατεθεί εξουσία στην Επιτροπή να υιοθετεί τις τεχνικές προδιαγραφές, αν 

οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να υιοθετήσουν ένα πρότυπο έπειτα από κάποιο χρονικό 

διάστημα, αλλά η εξουσία αυτή πρέπει να περιορίζεται αυστηρά, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

υποχρεούται να ακολουθεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου (ΠΟΕ) στον τομέα της τυποποίησης, δηλαδή συνοχή, διαφάνεια, ανοικτός 

χαρακτήρας, συναίνεση, εθελοντική εφαρμογή, ανεξαρτησία από ειδικά συμφέροντα και 

αποτελεσματικότητα («οι θεμελιώδεις αρχές»). 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (51α) Για να διασφαλιστεί η ορθή 

εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας 

σε σχέση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά 

την ταυτοποίηση των οικονομικών 

φορέων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όσον αφορά τον καθορισμό της περιόδου 

κατά τη διάρκεια της οποίας οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε 

θέση να εντοπίζουν κάθε οικονομικό 

φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει 

προϊόν και στον οποίο έχουν προμηθεύσει 

προϊόν, και τη θέσπιση των 

κατευθυντήριων γραμμών. Η περίοδος 

αυτή θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα 

με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, η Επιτροπή να 

προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα 

με τις αρχές που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για την καλή νομοθέτηση1α. 

Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η 

ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 

των κρατών μελών, ενώ οι 

εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
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 __________________ 

 1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτημα I της απόφασης 768/2008 αναφέρει στο άρθρο R7 ότι η περίοδος θα πρέπει να 

είναι ανάλογη του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η πρόταση της Επιτροπής προτείνει αντίθετα 

περίοδο 10 ετών για όλα τα προϊόντα. Η πρακτική αυτή δεν είναι σύμφωνη με την απόφαση και 

ο εισηγητής προτείνει, κατά συνέπεια, να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις για να είναι δυνατή μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα προϊόντα με 

μικρότερη διάρκεια ζωής. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (52α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 

αποτελεσματικά και ταχέα ένδικα μέσα 

κατά των αποφάσεων των αναθετουσών 

αρχών και των αναθετόντων φορέων ως 

προς το αν συγκεκριμένη σύμβαση 

εμπίπτει στο προσωπικό και θεματικό 

πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Δεδομένου 

του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί των 

μέσων ένδικης προστασίας στους τομείς 

που υπάγονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ, οι συγκεκριμένοι τομείς 

θα πρέπει, ωστόσο, να εξαιρεθούν από τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας που 

αφορούν την επιβολή και τις κυρώσεις. Η 

εν λόγω εξαίρεση ισχύει με την επιφύλαξη 

των υποχρεώσεων των κρατών μελών 

που απορρέουν από τις Συνθήκες, να 

λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να 

εγγυώνται την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα του δικαίου της 

Ένωσης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι οδηγίες περί ένδικων μέσων συντονίζουν τα εθνικά συστήματα προσφυγής με την επιβολή 

κοινών προτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ταχέων και αποτελεσματικών 

ένδικων μέσων σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε περιπτώσεις που οι προσφέροντες θεωρούν ότι 

συμβάσεις ανατέθηκαν με αθέμιτο τρόπο. Είναι αναγκαίο να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις 

μεταξύ αυτών των οδηγιών και της πράξης (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 25). 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53α) Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας 

στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από 

την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών 

μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας 

οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 

μεταχειρισμένων προϊόντων που 

εισάγονται από τρίτη χώρα και 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μετά 

την εν λόγω ημερομηνία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53β) Προκειμένου να δοθεί στους 

παρόχους υπηρεσιών αρκετός χρόνος για 

να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, κατά 

τη διάρκεια της οποίας προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας 

υπηρεσίας δεν χρειάζεται να 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που προβλέπονται από 

την παρούσα οδηγία. Δεδομένου του 
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κόστους και της μακράς διάρκειας ζωής 

των αυτόματων ταμειολογιστικών 

μηχανών, των μηχανημάτων έκδοσης 

εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου 

εισιτηρίων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ότι, όταν τα τερματικά αυτά 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της 

οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους ή έως 

ότου αποσβεσθούν πλήρως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53γ) Αν, με βάση την απαιτούμενη 

αξιολόγηση, συνάγεται το συμπέρασμα 

ότι θα αποτελούσε δυσανάλογη 

επιβάρυνση για τους οικονομικούς φορείς 

να απαιτείται όλες οι αυτόματες 

ταμειολογιστικές μηχανές, τα 

μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα 

μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που είναι 

διαθέσιμα για την παροχή της ίδιας 

υπηρεσίας να συμμορφώνονται προς τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, 

τότε η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να 

καταδεικνύει πόσες συμμορφούμενες 

μηχανές θα επαρκούσαν για να 

εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τον 

συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών. Στην 

αξιολόγησή του, ο πάροχος υπηρεσιών θα 

πρέπει να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, το 

εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 

αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων της 

διαθεσιμότητας άλλων μέσων πρόσβασης 

στην υπηρεσία, και της ευκολίας 

πρόσβασης που προσφέρουν οι 

προσβάσιμες μηχανές. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο - 1 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο -1 

 Αντικείμενο 

 Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο 

την εξάλειψη και την πρόληψη των 

εμποδίων τα οποία ανακύπτουν από 

αποκλίνουσες απαιτήσεις 

προσβασιμότητας στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία, και να συμβάλει στην 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς μέσω της προσέγγισης των 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κεφάλαια I, II έως V και VII 

εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα: 

1. Τα κεφάλαια I, II έως V και VII 

εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα 

που τοποθετούνται στην αγορά της 

Ένωσης μετά την ...: [έξι έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υλικό πληροφορικής και 

λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης· 

α) υλικό πληροφορικής και 

λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης 

που προορίζονται για χρήση από τους 

καταναλωτές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην κάλυψη μόνο προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται 

να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών με προηγμένη 

υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με 

τηλεφωνικές υπηρεσίες· 

γ) τερματικό εξοπλισμό που 

σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει ορισμός της «προηγμένης υπολογιστικής ικανότητας» στα έγγραφα τυποποίησης 

και τα κανονιστικά έγγραφα. Η έννοια δεν χρησιμοποιείται και δεν είναι δόκιμη ούτε από 

νομική άποψη ούτε από άποψη πληροφορικής· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών 

με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα 

που σχετίζεται με υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων. 

δ) τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών 

που σχετίζεται με υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει ορισμός της «προηγμένης υπολογιστικής ικανότητας» στα έγγραφα τυποποίησης 

και τα κανονιστικά έγγραφα. Η έννοια δεν χρησιμοποιείται και δεν είναι δόκιμη ούτε από 

νομική άποψη ούτε από άποψη πληροφορικής· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κεφάλαια I, II έως V και VII 

εφαρμόζονται για τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

2. Τα κεφάλαια I, II έως V και VII 

εφαρμόζονται για τις ακόλουθες 

υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται μετά την 

...: [έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], με την 

επιφύλαξη του άρθρου 27α: 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό 

τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με 

προηγμένη υπολογιστική ικανότητα· 

α) υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό 

τερματικό εξοπλισμό· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει ορισμός της «προηγμένης υπολογιστικής ικανότητας» στα έγγραφα τυποποίησης 

και τα κανονιστικά έγγραφα. Η έννοια δεν χρησιμοποιείται και δεν είναι δόκιμη ούτε από 

νομική άποψη ούτε από άποψη πληροφορικής· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική 

ικανότητα· 

β) υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό 

καταναλωτών  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει ορισμός της «προηγμένης υπολογιστικής ικανότητας» στα έγγραφα τυποποίησης 

και τα κανονιστικά έγγραφα. Η έννοια δεν χρησιμοποιείται και δεν είναι δόκιμη ούτε από 

νομική άποψη ούτε από άποψη πληροφορικής· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) υπηρεσίες μεταφορών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· 

γ) υπηρεσίες μεταφορών με 

αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, 

σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα και 

σχετικές υποδομές, σε σχέση με τις 

ακόλουθες πτυχές: 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i) ιστοτόπους, κινητές υπηρεσίες 

μέσω συσκευών, έξυπνη έκδοση 

εισιτηρίων και πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο· και  

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii) τερματικά αυτοεξυπηρέτησης 

ευρισκόμενα στην επικράτεια της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 

μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και 

μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων που 

χρησιμοποιούνται στην παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών: 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τραπεζικές υπηρεσίες· δ) τραπεζικές υπηρεσίες για 

καταναλωτές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην κάλυψη μόνο προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται 

να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) ηλεκτρονικά βιβλία· ε) ηλεκτρονικά βιβλία και συναφής 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, τον 

οποίο διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) ηλεκτρονικό εμπόριο. στ) «επιγραμμικές αγορές» που 

προορίζονται για χρήση από τους 

καταναλωτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια του «ηλεκτρονικού εμπορίου» είναι υπερβολικά αόριστη. Ο εισηγητής προτείνει να 

χρησιμοποιηθεί ο όρος «επιγραμμμική αγορά», που ορίζεται στην πρόσφατη οδηγία 

2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την 

οδηγία 2014/23/ΕΕ42, την οδηγία 

2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ. 

α) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την 

οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, την 

οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 

2014/25/ΕΕ, που έχουν σχεδιαστεί ή 
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κατασκευαστεί μετά την... [έξι έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. 

__________________ __________________ 

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 1). 

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την προετοιμασία και την 

υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων 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·43 και ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.44 

β) την προετοιμασία και την 

υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 43 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, που 

έχουν εγκριθεί ή υλοποιηθεί μετά την... 

[έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

__________________ __________________ 

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων 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 περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων 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 περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 320). 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 320). 

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1081/2006 του Συμβουλίου. 

44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 470). 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υποδομές μεταφορών σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου46. 

δ) υποδομές μεταφορών σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου46, σχεδιασμένες ή 

κατασκευασμένες μετά την ... [έξι έτη 

μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. 

__________________ __________________ 

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί των προσανατολισμών της Ένωσης 

για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348/1 της 

20.12.2013, σ. 1). 

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί των προσανατολισμών της Ένωσης 

για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348/1 της 

20.12.2013, σ. 1). 

Or. en 

 



 

PR\1113653EL.docx 33/123 PE597.391v01-00 

 EL 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται 

μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 

του παρόντος άρθρου. 

 Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται σε: 

 α)  δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 στοιχείο α), όπου οι 

τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τις 

εν λόγω συμβάσεις δημοσιεύονται σε 

πρόσκληση υποβολής ανταγωνιστικών 

προσφορών μετά την ημερομηνία 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· 

 β) προγράμματα σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 στοιχείο β), που έχουν 

εγκριθεί μετά την ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή 

τεκμηρίωση για την εκτέλεση αυτών των 

προγραμμάτων στον βαθμό που η εν λόγω 

τεκμηρίωση έχει δημοσιευτεί μετά την 

ημερομηνία αυτή· 

 γ)  νέα, αποκατεστημένη και 

αναβαθμισμένη υποδομή μεταφορών 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο 

δ), των οποίων ο σχεδιασμός ή η 

κατασκευή έχει αρχίσει μετά την 

ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 
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 Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες 

παράγουν, εισάγουν ή διανέμουν προϊόντα 

και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κανονιστικός φόρτος στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 

σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής να εξαιρέσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από όλες τις 

νομοθετικές πράξεις στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι είναι αναγκαίο και αναλογικό να 

συμπεριληφθούν, προτείνεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της πράξης. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «προσβάσιμα προϊόντα και 

υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες 

που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, 

λειτουργικά και κατανοητά για άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα 

άτομα· 

(1) «προσβάσιμα προϊόντα και 

υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες 

που είναι αντιληπτά, λειτουργικά, 

κατανοητά και αξιόπιστα για άτομα με 

αναπηρία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την τήρηση των 

υποχρεώσεών τους σε σχέση με την προσβασιμότητα, που απορρέουν από τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η σύμβαση αναφέρεται μόνο 

σε «άτομα με αναπηρία». Συνεπώς προτείνεται να ευθυγραμμιστεί η οδηγία με τη σύμβαση, και 

να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της μόνο στα άτομα με αναπηρία. Είναι επίσης σύμφωνη με 

την πρόσφατη οδηγία σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των κινητών 

εφαρμογών των φορέων του τομέα. Οι τέσσερις αναγνωρισμένες αρχές της προσβασιμότητας 

καλύπτουν και την αξιοπιστία. Η τελευταία έλλειπε από την πρόταση της Επιτροπής. 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «καθολικός σχεδιασμός», 

αναφερόμενος και ως «σχεδιασμός για 

όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, 

περιβαλλόντων, προγραμμάτων και 

υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη 

προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· 

ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει 

τις βοηθητικές συσκευές για 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με 

λειτουργικούς περιορισμούς, όπου αυτό 

απαιτείται· «άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς»: 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «καθολικός σχεδιασμός» δεν χρησιμοποιείται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις της οδηγίας 

και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να ορίζεται στο παρόν άρθρο. Ο εισηγητής τροποποίησε μια 

αιτιολογική σκέψη για να περιλαμβάνεται αναφορά στη UNCRPD. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 5 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) «υπηρεσία»: υπηρεσία κατά την 

έννοια του άρθρου 4 στοιχείο γ) σημείο 1 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α· 

 ____________________ 

 1α Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

376 της 27.12.2006, σ. 36). 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 

2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36–68). 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει 

ή παρέχει υπηρεσία απευθυνόμενη άμεσα 

στην αγορά της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) «ΜΜΕ»: μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1α· 

 ____________________ 

 1α Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που 

αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος το 

οποίο έχει καταστεί διαθέσιμο στους 

τελικούς χρήστες· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προσφυγή σε ανάκληση αφαιρέθηκε από την οδηγία. Συνεπώς, περιττεύει ο ορισμός της. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) «ηλεκτρονικό εμπόριο»: η πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 

διαδικτύου. 

(21) «επιγραμμική αγορά»: ψηφιακή 

υπηρεσία που επιτρέπει σε καταναλωτές 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 

1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, να συνάπτουν 

επιγραμμικές συμβάσεις πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών με εμπόρους όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας, είτε 

τηλεματικά, στον ιστότοπο της 

επιγραμμικής αγοράς, είτε σε ιστότοπο 

εμπόρου που χρησιμοποιεί υπηρεσίες 

πληροφορικής παρεχόμενες από την 

επιγραμμική αγορά· 

 ____________________ 

 1α Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική 

επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 

για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 

οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ 

L 165 της 18.6.2013, σ. 63). 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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Αιτιολόγηση 

Η έννοια του «ηλεκτρονικού εμπορίου» είναι υπερβολικά αόριστη. Ο εισηγητής προτείνει να 

χρησιμοποιηθεί ο όρος «επιγραμμμική αγορά», που ορίζεται στην πρόσφατη οδηγία 

2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Ο ορισμός έχει τροποποιηθεί ελαφρώς για να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνο τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) «υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς 

επιβατών»: υπηρεσίες που παρέχονται 

από αερομεταφορείς, ταξιδιωτικούς 

πράκτορες και φορείς διαχείρισης 

αερολιμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α· 

 ____________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 

σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 

αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 

1)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τι σημαίνει υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς 

επιβατών. Ο ορισμός δεν πρόκειται να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής που προτάθηκε αρχικά 

από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) «υπηρεσίες μεταφορών επιβατών 

με λεωφορεία»: οι υπηρεσίες που 

καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 

1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

181/2011· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τι σημαίνει υπηρεσίες μεταφορών 

επιβατών με λεωφορεία. Ο ορισμός δεν πρόκειται να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής που 

προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21γ) «υπηρεσίες σιδηροδρομικών 

μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που 

καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 

1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1371/2007· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τι σημαίνει υπηρεσίες σιδηροδρομικών 

μεταφορών επιβατών. Ο ορισμός δεν πρόκειται να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής που 

προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21δ) «υπηρεσίες πλωτών μεταφορών 

επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται 

από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τι σημαίνει υπηρεσίες πλωτών μεταφορών 

επιβατών. Ο ορισμός δεν πρόκειται να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής που προτάθηκε αρχικά 

από την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές επιβατών, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών 

θεωρείται ότι πληρούνται όταν οι 

υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τις 

αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1371/2007. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν υφιστάμενες απαιτήσεις ισχύουν σε τομεακή νομοθεσία, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να προκαλεί νομική αβεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6β. Όσον αφορά το δομημένο 

περιβάλλον στις σιδηροδρομικές 

μεταφορές επιβατών, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας 

θεωρείται ότι πληρούνται όταν οι 

τεχνικές προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας (TSI) 

συμμορφώνονται προς τις αντίστοιχες 
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διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1300/2014. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν υφιστάμενες απαιτήσεις ισχύουν σε τομεακή νομοθεσία, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να προκαλεί νομική αβεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6γ. Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές επιβατών, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας 

σε σχέση με τους ιστοτόπους θεωρείται 

ότι πληρούνται όταν οι υπηρεσίες 

συμμορφώνονται προς τις αντίστοιχες 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

454/2011. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν υφιστάμενες απαιτήσεις ισχύουν σε τομεακή νομοθεσία, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να προκαλεί νομική αβεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6δ. Όσον αφορά τις μεταφορές 

επιβατών με λεωφορεία, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας 

σε σχέση με την παροχή πληροφοριών για 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας θεωρείται ότι 

πληρούνται όταν οι υπηρεσίες 

συμμορφώνονται προς το άρθρο 11 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν υφιστάμενες απαιτήσεις ισχύουν σε τομεακή νομοθεσία, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να προκαλεί νομική αβεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6ε. Όσον αφορά τις πλωτές 

μεταφορές επιβατών, οι απαιτήσεις 

προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας 

σε σχέση με την παροχή πληροφοριών για 

τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις 

προσβασιμότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών θεωρείται ότι πληρούνται 

όταν οι υπηρεσίες συμμορφώνονται προς 

το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1177/2010. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν υφιστάμενες απαιτήσεις ισχύουν σε τομεακή νομοθεσία, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να προκαλεί νομική αβεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο τμήμα VIIΙ του 

παραρτήματος I. 

9. Οι επιγραμμικές αγορές 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο τμήμα VIIΙ του 

παραρτήματος I. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η έννοια του «ηλεκτρονικού εμπορίου» είναι υπερβολικά αόριστη. Ο εισηγητής προτείνει να 

χρησιμοποιηθεί ο όρος «επιγραμμμική αγορά», που ορίζεται στην πρόσφατη οδηγία 

2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν, μέσα από το πρίσμα των 

εθνικών προϋποθέσεων, ότι το δομημένο 

περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες 

των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, 

μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που 

διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και 

οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, 

καθώς και το δομημένο περιβάλλον που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών 

υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης 

πελατών και καταστημάτων στο πεδίο 

εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης 

τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας του 

παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από 

άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε επιλογή μεταξύ συμπεριλαμβανομένου δομημένου 

περιβάλλοντος ή μη. Προτείνεται να απαλειφθεί η εν λόγω ρήτρα ενδυνάμωσης. Τα κράτη μέλη 

θα μπορούν πάντα να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε δομημένο περιβάλλον αν το 

επιθυμούν. Στο άρθρο 28 προστίθεται νέα παράγραφος που απαιτεί από την Επιτροπή να 

υποβάλλει μέσα σε μία διετία πρόταση για πιθανή συμπερίληψη. 
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Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν 

τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς 

τους προϊόντων και υπηρεσιών που 

συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία 

για λόγους που σχετίζονται με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας. 

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν 

τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς 

τους προϊόντων που συμμορφώνονται 

προς την παρούσα οδηγία για λόγους που 

σχετίζονται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας. Τα κράτη μέλη δεν 

πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην 

επικράτειά τους υπηρεσιών που 

συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία 

για λόγους που σχετίζονται με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κατασκευαστές διατηρούν 

μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη 

συμμορφούμενα προϊόντα και τις 

ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν 

ενήμερους τους διανομείς για 

οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση. 

4. Οι κατασκευαστές διατηρούν 

μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη 

συμμορφούμενα προϊόντα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανακλήσεις χρησιμοποιούνται από οικονομικούς φορείς ή απαιτούνται από αρχές εποπτείας της 

αγοράς, όταν ένα προϊόν μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών ή 

είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Μη προσβάσιμα προϊόντα δεν κατατάσσονται σε αυτές τις 

κατηγορίες. Ωστόσο, ένας κατασκευαστής που δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα 

νομοθεσία και πάλι αντιμετωπίζει κυρώσεις ή υποχρεώνεται να λάβει επανορθωτικά μέτρα 

όπως η απόσυρση. Η υποχρέωση τήρησης να τηρούνται οι διανομείς ενήμεροι σχετικά με τις 

καταγγελίες, φαίνεται ότι είναι άνευ σημασίας όσον αφορά την προσβασιμότητα των 

προϊόντων. Έχει νόημα μόνο σε περίπτωση κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 

έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που 

έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 

συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 

λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 

το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν 

τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει 

κίνδυνο σχετικό με την προσβασιμότητα, 

οι κατασκευαστές 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 τυχόν διορθωτικά 

μέτρα που έλαβαν. 

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 

έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που 

έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 

συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 

λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν, κατά 

περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα 

οδηγία, οι κατασκευαστές 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 τυχόν διορθωτικά 

μέτρα που έλαβαν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συνεργάζεται με τις αρμόδιες 

αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 

για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς 

αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα 

β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 

τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση των προϊόντων που 
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προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους. καλύπτονται από την εντολή τους προς 

τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή 

έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που προβλέπονται στο 

άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην 

αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. 

Επίσης, ο εισαγωγέας 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, δεν διαθέτει το προϊόν στην 

αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. 

Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά 

τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται προς την παρούσα 

οδηγία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο 

με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 

προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων 

και κρατούν ενήμερους τους διανομείς 

σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια 

παρακολούθηση. 

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο 

με τις καταγγελίες και τα μη 

συμμορφούμενα προϊόντα, και κρατούν 

ενήμερους τους διανομείς σχετικά με 

οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 

λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 λαμβάνουν αμέσως 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 εισαγωγείς 

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. 

8. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 

λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 

διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση του προϊόντος, ή το 

αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν 

τούτου, όταν το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται προς την παρούσα 

οδηγία, οι εισαγωγείς 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 
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Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  69 

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 προς 

την παρούσα οδηγία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  70 

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 

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 

λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 

καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 

συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
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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. 

διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 

εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 

προϊόντος, ή το αποσύρουν, κατά 

περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται προς 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. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  71 

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 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν 

καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά προς 

τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 3. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  72 

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 μια 

ορισμένη χρονική περίοδο αφότου έχουν 

προμηθευτεί το προϊόν ή αφότου έχουν 

προμηθεύσει το προϊόν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή 

αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 23α, όσον αφορά την έγκριση των 

τροποποιήσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η 

περίοδος αυτή καθορίζεται ανάλογα με 

τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αιτιολόγηση Το παράρτημα I της απόφασης 768/2008 αναφέρει στο άρθρο R7 ότι η περίοδος 

θα πρέπει να είναι ανάλογη του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η πρόταση της Επιτροπής 

προτείνει αντίθετα περίοδο 10 ετών για όλα τα προϊόντα. Η πρακτική αυτή δεν είναι σύμφωνη 
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με την απόφαση και ο εισηγητής προτείνει, κατά συνέπεια, να ανατεθεί στην Επιτροπή 

αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να είναι δυνατή μεγαλύτερη 

ελαστικότητα για τα προϊόντα με μικρότερη διάρκεια ζωής. 

 

Τροπολογία  74 

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 τους 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 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών για την τήρηση των 

υποχρεώσεών τους σε σχέση με την προσβασιμότητα, που απορρέουν από τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η σύμβαση αναφέρεται μόνο 

σε «άτομα με αναπηρία». Συνεπώς προτείνεται να ευθυγραμμιστεί η οδηγία με τη σύμβαση, και 

να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της μόνο στα άτομα με αναπηρία. Είναι επίσης σύμφωνη με 

την πρόσφατη οδηγία σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των κινητών 

εφαρμογών των φορέων του τομέα. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τη διάρκεια ζωής της υποδομής 

και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
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για την παροχή των υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 23α, όσον αφορά 

τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας 

με τον καθορισμό των κατευθυντήριων 

γραμμών για όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή εκδίδει την 

πρώτη από τις εν λόγω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να 

καλύψει όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι 

την... [ένα έτος από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους κατασκευαστές που χρειάζεται να 

κάνουν χρήση της παρέκκλισης, η Επιτροπή θα καταρτίσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές. 

 

Τροπολογία  77 

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 

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν 

χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που 

προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

κοινοποίησης που ορίζεται στην 

παράγραφο 6, αλλά πρέπει να είναι σε 

θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα 

κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής 

εποπτείας της αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, απαιτείται ρήτρα διασφάλισης. Έτσι 

εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των απαιτήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6β. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
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πράξεις για τον καθορισμό υποδείγματος 

κοινοποίησης για τους σκοπούς της 

παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη συμβουλευτική 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 

παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εκδίδει την 

πρώτη από τις εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις έως την …  [δύο 

έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία κοινοποίησης, η Επιτροπή καταρτίζει ένα ενιαίο 

υπόδειγμα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1025/2012, να ζητά από έναν ή 

περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης να καταρτίσουν 

εναρμονισμένα πρότυπα για καθεμία από 

τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 3. Η Επιτροπή 

αποφασίζει τα εν λόγω αιτήματα έως την 

... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κοινές τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όπου δεν έχει δημοσιευθεί 

παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και 

όπου θα ήταν αναγκαίες περαιτέρω 

λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα 

και υπηρεσίες για την εναρμόνιση της 

αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 

κοινών τεχνικών προδιαγραφών (στο εξής 

«ΚΤΠ») . για τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που ορίζονται στο 

παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 24 

παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. 

1. Όπου δεν έχει δημοσιευθεί 

παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα, 

αλλά όχι νωρίτερα από δύο έτη μετά την 

απόφαση για αίτημα προς έναν ή 

περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης να καταρτίσουν τα εν λόγω 

εναρμονισμένα πρότυπα, η Επιτροπή 

μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 

τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών που 

πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας 

που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της 

παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να περιοριστεί αυστηρά η εξουσία που παρέχεται στην Επιτροπή, η οποία δεν 

είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές τυποποίησης κατά την έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι πάντα η προσπάθεια να εκδοθεί 

εναρμονισμένο πρότυπο μέσα από τους οργανισμούς τυποποίησης. Μόνο σε περίπτωση 

αστοχίας στο σύστημα τυποποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση η Επιτροπή να θεσπίζει τεχνικές 

προδιαγραφές. Επίσης, ο όρος «κοινές τεχνικές προδιαγραφές» έχει μάλλον συγκεκριμένη 

έννοια στον κόσμο της τυποποίησης, περιοριζόμενος στις ΤΠΕ. Βλ. άρθρο 14 του κανονισμού 

2012/1025, σε συνδυασμό με τον ορισμό (4) στο παράρτημα VIII της οδηγίας 2014/24. 

Συνεπώς, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος όρος με εκείνον που χρησιμοποιείται στο 
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άρθρο 6 της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό: «Τεχνικές προδιαγραφές». 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Στην περίπτωση που δεν έχει 

δημοσιευτεί αναφορά σε εναρμονισμένα 

πρότυπα, προϊόντα και υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 ή σε μέρη τους 

θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 

3 οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω 

τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

συμμορφώνονται με τις ΚΤΠ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή τα μέρη 

τους θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες 

καλύπτονται από τις εν λόγω ΚΤΠ ή μέρη 

αυτών. 

2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

συμμορφώνονται με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 ή τα μέρη τους θεωρούνται 

ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας που αναφέρονται στο 

άρθρο 3, οι οποίες καλύπτονται από τις εν 

λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη 

αυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ένα προϊόν διέπεται από 

περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης 

βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και 

μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες 

τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η 

δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των 

οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων 

των στοιχείων δημοσίευσής τους. 

3. Όταν ένα προϊόν διέπεται από 

περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης 

βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΕ, η δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΕ καταρτίζεται για όλες 

τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η 

δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των 

οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων 

των στοιχείων δημοσίευσής τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως και για άλλες απαιτήσεις, ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει μία 

δήλωση συμμόρφωσης για διάφορες νομοθετικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α.  Η μη συμμόρφωση προϊόντος 

προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας 

της παρούσας οδηγίας δεν συνιστά 

σοβαρό κίνδυνο κατά την έννοια του 

άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

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 συμμορφώνονται προς την 

παρούσα οδηγία σε εθνικό επίπεδο 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  88 

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 

συμμορφώνεται προς την 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 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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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, 

ανάλογα  με τη φύση της μη 

συμμόρφωσης, όπως αυτές ορίζουν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  90 

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, 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 

αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν 

αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 

μέλη για τα μέτρα αυτά. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  91 

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 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση συνδέεται με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό της παρούσας οδηγίας. Ένα προϊόν που 

δεν είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία δεν παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν συμμορφώνεται 

προς την οδηγία. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) κατά τον καθορισμό των 

απαιτήσεων προσβασιμότητας που 

αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά 

κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί από 

αρμόδιες αρχές σε διαδικασίες 

προσκλήσεων υποβολής προσφορών για 

μαζικές σιδηροδρομικές και οδικές 

μεταφορές, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1370/2007· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στον κανονισμό ΥΔΥ (νομική βάση), αναφέρονται κοινωνικά κριτήρια. Στο πλαίσιο του 

κανονισμού αυτού δεν αφορούν απλώς προσβασιμότητα. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία δεν θα 

πρέπει να παρεμβαίνει στους κανονισμούς PSO. Αυτό δεν θα δημιουργούσε μεγαλύτερη 

σαφήνεια για τον τελικό χρήστη. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 

από την ... [ένα έτος μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους κατασκευαστές που χρειάζεται να 

κάνουν χρήση της παρέκκλισης, η Επιτροπή θα καταρτίσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές. 
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Τροπολογία  94 

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, 

προβαίνει, κατόπιν αιτήματος της 

Επιτροπής, στην αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές όταν η προστιθέμενη 

αξία δεν είναι αποδεδειγμένη. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό 

υποδείγματος κοινοποίησης για τους 

σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος 

άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη 

συμβουλευτική διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 

1α. Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από 

τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

έως την … [ένα έτος μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Or. en 
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Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Kεφάλαιο VII – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 

Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 

άρθρου. 

 2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 

παράγραφος 2α και στο άρθρο 12 

παράγραφος 5α εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 

από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας οδηγίας]. 

 3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 10 παράγραφος 2α και στο 

άρθρο 12 παράγραφος 5α μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 

θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων. 

 4.  Πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που 

ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 

σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 

στη διοργανική συμφωνία της 13ης 

Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. 

 5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 

παράγραφος 2α και του άρθρου 12 

παράγραφος 5α τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτημα I της απόφασης 768/2008 αναφέρει στο άρθρο R7 ότι η περίοδος θα πρέπει να 

είναι ανάλογη του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η πρόταση της Επιτροπής προτείνει αντίθετα 

περίοδο 10 ετών για όλα τα προϊόντα. Η πρακτική αυτή δεν είναι σύμφωνη με την απόφαση και 

ο εισηγητής προτείνει, κατά συνέπεια, να ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις για να είναι δυνατή μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα προϊόντα με 

μικρότερη διάρκεια ζωής. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όποτε γίνεται παραπομπή στην 

παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 

άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών 

μέσων για την τήρηση των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών 

μέσων για την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης των οικονομικών 

παραγόντων προς την παρούσα οδηγία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του κειμένου. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το παρόν άρθρο δεν έχει 

εφαρμογή στις συμβάσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αν περιλαμβάνονταν οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (προμήθειες) το πεδίο εφαρμογής 
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θα ήταν υπερβολικά ευρύ και θα δημιουργούσε νομική αβεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κυρώσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη 

συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού των τεμαχίων των μη 

συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, 

καθώς και τον αριθμό των ατόμων που 

επηρεάζονται. 

4. Οι κυρώσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη 

συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της 

σοβαρότητάς της και του αριθμού των 

τεμαχίων των μη συμμορφούμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον 

αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και ο αντίκτυπος της μη συμμόρφωσης, 

κατά την υλοποίηση των μέτρων. 

 

Τροπολογία  102 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 27α 

 Μεταβατικά μέτρα 

 1.  Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα 

κράτη μέλη παρέχουν, για μια μεταβατική 

περίοδο πέντε ετών από την .... [έξι έτη 

μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], κατά την οποία οι 

πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 

συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους με προϊόντα που χρησιμοποιούσαν 

για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών 

πριν από την εν λόγω ημερομηνία. 

 2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προβλέπουν ότι τερματικά 

αυτοεξυπηρέτησης που 

χρησιμοποιούνταν νομίμως από παρόχους 

υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών 

πριν από την .... [έξι έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας] επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

παρόμοιων υπηρεσιών μέχρι το τέλος της 

οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους, ή έως 

ότου αποσβεσθούν πλήρως. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την αρχή ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να ισχύει μόνον σε νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, προτείνεται να μην υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών να καταστήσουν 

προσβάσιμα όλα τα προϊόντα από την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

αλλά να τους παρέχεται προθεσμία 5 ετών για να το πράξουν. Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης 

μπορεί να είναι ακριβά. Προτείνεται, συνεπώς, να επιτραπεί στους φορείς παροχής υπηρεσιών 

να τα χρησιμοποιούν έως το τέλος του κύκλου ζωής τους. 
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Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

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 [δύο έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών έκθεση σχετικά με τη 

σκοπιμότητα της επέκτασης του πεδίου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στο 

δομημένο περιβάλλον. Μέχρι την/τις ... 

[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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ρήτρα εξουσιοδότησης σχετικά με το δομημένο περιβάλλον έχει αντικατασταθεί από αυτήν 

την υποχρέωση υποβολής έκθεσης. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα Ι – στοιχείο Α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 A.  Λειτουργικά συστήματα 

 1.  Η παροχή υπηρεσιών με τρόπου 

που να μεγιστοποιεί την εύλογα 

προβλέψιμη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Γ, και 
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περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 α)  πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 

τις διευκολύνσεις της· 

 β)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα παρέχονται διαρκώς περισσότερο ως υπηρεσίες. Αυτό που 

αποτελούσε υλικό εγκατεστημένο στους χώρους μιας εταιρείας καθίσταται τώρα υπηρεσία 

παρεχόμενη σε διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει πώς οι υπηρεσίες μπορεί 

ορισμένες περιπτώσεις να υποκαθιστούν εμπορεύματα.  Διαφέρουν τώρα από πολλές απόψεις 

από τα προϊόντα. Για παράδειγμα, επικαιροποιούνται τακτικά και αναβαθμίζονται ευκολότερα 

και όχι στατικά. Δεν θα είχε, συνεπώς, νόημα να αντιμετωπίζονται τα λειτουργικά συστήματα 

ως προϊόντα στην παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα Ι – στοιχείο Β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 B.  Υλικό πληροφορικής γενικής 

χρήσης  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αναδιοργάνωση απαιτούμενη λόγω του χαρακτηρισμού των λειτουργικών συστημάτων ως 

υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – τμήμα Ι – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 
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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:  

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 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος.  

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα Ι – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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)· 
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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·  

 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[.....] διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα Ι – στοιχείο Γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Γ.  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 

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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 ζ) Χρήση με περιορισμένους 
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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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 
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τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα:  

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από 

άτομα αναπηρία και άτομα με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με την πλήρωση των 

προϋποθέσεων λειτουργικών επιδόσεων 

που καθορίζονται στην παράγραφο 1α, 

περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 
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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· 

β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή)·  

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· 

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα ΙΙ –παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  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 
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 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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 

λειτουργίας, παρέχουν επίσης 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 

κρίσεων φωτοευαισθησίας. 

 ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 

λειτουργία 
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 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 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα ΙΙ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[....] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙΙ – σημείο Α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 1.  Η παροχή υπηρεσιών με τρόπου 
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να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 

ακόλουθα:  

που να μεγιστοποιεί την εύλογα 

προβλέψιμη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται 

στο σημείο Βα, και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

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)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της 

σχετικής 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)  πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 

τις διευκολύνσεις της· 

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)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας· 

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 
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διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

δ)  παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

δ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση 

της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς.  

ε)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙΙ – σημείο Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα:  

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από 

άτομα αναπηρία και άτομα με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με την πλήρωση των 

προϋποθέσεων λειτουργικών επιδόσεων 

που καθορίζονται στο σημείο Βα, 

περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙΙ – σημείο Β – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 
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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· 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα ΙΙΙ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[....] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙΙ – σημείο Β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Βα 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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 
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τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙV – σημείο Α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

1. Η παροχή υπηρεσιών με τρόπου 

που να μεγιστοποιεί την εύλογα 
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τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 

ακόλουθα:  

προβλέψιμη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται 

στο σημείο Βα, και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

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)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της 

σχετικής 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)  πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 

τις διευκολύνσεις της· 

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)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας· 

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 
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πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

δ)  παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

δ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση 

της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς.  

ε)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IV – σημείο Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα:  

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από 

άτομα αναπηρία και άτομα με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με την πλήρωση των 

προϋποθέσεων λειτουργικών επιδόσεων 

που καθορίζονται στο σημείο Βα, 

περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IV – στοιχείο Β – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 
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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· 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IV – σημείο Β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[....] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IV – σημείο Β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Βα.  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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 
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τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου 

να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση 

1. Η παροχή υπηρεσιών με τρόπου 

που να μεγιστοποιεί την εύλογα 



 

PE597.391v01-00 90/123 PR\1113653EL.docx 

EL 

τους από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα 

ακόλουθα:  

προβλέψιμη χρήση τους από άτομα με 

αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Βα, και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

α)  πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 

τις διευκολύνσεις της· 

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).  

β)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας· 

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· 

 

γ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

γ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία. 
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περιορισμούς. 

 γ α)  υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση 

σε πραγματικό χρόνο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  126 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

B.  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 
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Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Γ – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γ.  υπηρεσίες για φορητές συσκευές, 

έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση 

σε πραγματικό χρόνο’ 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Γ – 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:  

διαγράφεται 

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 
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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· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Δ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα:  

1.  Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από 

άτομα αναπηρία και άτομα με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με την πλήρωση των 

προϋποθέσεων λειτουργικών επιδόσεων 

που καθορίζονται στο σημείο Δα, 

περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 
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υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  130 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Δ – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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)· 

(ι) 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· 

β) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή)·  

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 

αναπηρία· 

δ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

δ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Δ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[....] διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Δα. 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 

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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 
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εισαγωγή στοιχείων. 

 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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 
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εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η εν λόγω αιτιολόγηση ισχύει για το σύνολο 

του παραρτήματος. 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙ – σημείο 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 με τρόπου που να 

μεγιστοποιεί την εύλογα προβλέψιμη 
χρήση τους από άτομα με αναπηρία 

επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Βα, και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 

των προϊόντων που χρησιμοποιούν για 

την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους κανόνες που προβλέπονται στο 

σημείο Δ: 

α) τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 

πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της 

σχετικής 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) πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 

της υπηρεσίας και σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της· 

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) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας· 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους  
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δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 

του περιεχομένου και της 

αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 

παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και 

κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

δ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς.  

δ) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία. 

 δ α) τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές 

συσκευές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙ – σημείο Β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

B. Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών: 

διαγράφεται 

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, το 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 
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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  135 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙ – σημείο 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,  

 

(ιι) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το 

μη κειμενικό περιεχόμενο· 

 

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

διαδικτυακών εφαρμογών που 
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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·  

 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙ – σημείο Δ – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 

2· 

β) η διεπαφή χρήστη του προϊόντος 

(διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, 

εισροή και εκροή)·  
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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 

αναπηρία· 

δ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

δ) η διεπικοινωνία του προϊόντος με 

βοηθητικές συσκευές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Δ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[....] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα V – σημείο Δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Δα. 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 
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 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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν ΤΠΕ παρέχουν οπτικούς τρόπους 

λειτουργίας, παρέχουν επίσης 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο πρόκλησης 

κρίσεων φωτοευαισθησίας. 

 ι) Χρήση με περιορισμένη γνωστική 

λειτουργία 
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 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  139 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΙΙ – στοιχείο 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 με τρόπου που να 

μεγιστοποιεί την εύλογα προβλέψιμη 
χρήση τους από άτομα με αναπηρία 

επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Βα, και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα 

των προϊόντων που χρησιμοποιούν για 

την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους κανόνες που προβλέπονται στο 

σημείο Δ: 

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 

διευκολύνσεις της· 

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 
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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) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

και της συσκευής ανάγνωσης ηλεβιβλίων 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας· 

γ) καθιστώντας προσβάσιμους τους 

δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και 

κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το 

χειρισμό και την κατανόηση των 

χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας της παρουσίασης 

του περιεχομένου και της 

αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 

παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 

εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και 

κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα με πλήθος 

πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση 

και σε διεθνές επίπεδο· 

 

δ) παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες 

για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

δ) παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες 

για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

ε) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς.  

ε) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και 

διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙΙ – σημείο Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες 

που συνδέονται με την ηλικία, 

επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα:  

1. 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 πλήρωση των 

προϋποθέσεων λειτουργικών επιδόσεων 

που καθορίζονται στο σημείο Βα, 

περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙΙ – στοιχείο Β – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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  
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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· 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙΙ – σημείο Β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙΙ – σημείο Β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Βα. Απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων 

 α) Χρήση χωρίς όραση 
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 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 

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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 
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 Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 

ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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  144 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙΙΙ – σημείο 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 με τρόπου που να 

μεγιστοποιεί την εύλογα προβλέψιμη 
χρήση τους από άτομα με αναπηρία 

επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που 

καθορίζονται στο σημείο Αα, και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

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

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 

τις εγκαταστάσεις ως εξής: 

της υπηρεσίας και σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις 

διευκολύνσεις της· 

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) ηλεκτρονικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας· 

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· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα VΙΙΙ – σημείο Α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αα. Απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων 
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 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 

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 ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 
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κινήσεων 

 Σε προϊόντα ΤΠΕ που είναι μετακινήσιμα 

ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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  146 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΧ – Μέρος Α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. 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, 

1. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα 

αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που 

συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με 

την πλήρωση των προϋποθέσεων 

λειτουργικών επιδόσεων που 
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επιτυγχάνεται με το να καθίστανται 

προσβάσιμα τα ακόλουθα: 
καθορίζονται στο σημείο Αα, 

περιλαμβάνουν δε τα ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο 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· 

i) το περιεχόμενο των οδηγιών 

διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών 
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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· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΧ – Μέρος Α – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΧ – σημείο Α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μέρος Αα — 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 

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. 
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 στ) Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα 

 όταν ΤΠΕ λειτουργούν με φωνητική 

είσοδο από τους χρήστες, παρέχουν 

τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που 

δεν απαιτεί από τους χρήστες φωνητική 

εισαγωγή στοιχείων. 

 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 

πρέπει να είναι προσπελάσιμα για όλους 

τους χρήστες. 

 θ) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας 

 Όταν 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 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 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προστατεύει την καινοτομία στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία υποτίθεται 

ότι θα παρέθετε μόνο τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο και όχι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Ως 

εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα έπρεπε να ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

μόνον. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιέχει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που 

χρειάστηκε στη συνέχεια να αφαιρεθούν. Ο νέος κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτει 

τις μελλοντικές ανάγκες και αντιστοιχεί στον κατάλογο του νέου προτύπου (EN 301 549), του 

πρώτου ευρωπαϊκού προτύπου για προσβάσιμες ΤΠΕ. Κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο πρότυπο. 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα ΙΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

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 τα ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) καθιστώντας προσβάσιμο το 

δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η 

υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το 

μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και 

της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία των εθνικών θησαυρών που 

έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία· 

α) το δομημένο περιβάλλον όπου 

παρέχεται η υπηρεσία, 

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών 

μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με 

την επιφύλαξη της εθνικής και της 

ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία 

των εθνικών θησαυρών που έχουν 

καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική 

αξία· 

Or. en 
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Τροπολογία  155 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) καθιστώντας προσβάσιμες τις 

εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

οχημάτων, των σκαφών και του 

εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή 

της υπηρεσίας ως εξής: 

β) εγκαταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των 

σκαφών και του εξοπλισμού που 

απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας 

ως εξής: 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) οι πληροφορίες διατίθενται με 

διάφορους τρόπους και μέσω 

περισσότερων του ενός αισθητηριακών 

καναλιών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις 

για το οπτικό περιεχόμενο που δεν 

αποτελείται από κείμενο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  158 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα των προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο μέρος Α: 

γ) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τους κανόνες που προβλέπονται στο 

μέρος Α: 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο δ  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία της υπηρεσίας και 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις 

ως εξής: 

δ) πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και 

τις διευκολύνσεις της· 

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 ε). 

 

Or. en 
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Τροπολογία  160 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 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· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) παρέχοντας προσβάσιμες 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 

συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

στ) πληροφορίες για τη διευκόλυνση 

της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι – Τμήμα IΧ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, 

πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, 

καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της 

υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς 

περιορισμούς. 

ζ) λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη 

λειτουργία της υπηρεσίας για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – Τμήμα X  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...]  διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε επιλογή μεταξύ συμπεριλαμβανομένου δομημένου 

περιβάλλοντος ή μη. Προτείνεται να απαλειφθεί η εν λόγω ρήτρα ενδυνάμωσης. Τα κράτη μέλη 

θα μπορούν πάντα να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε δομημένο περιβάλλον αν το 

επιθυμούν. Στο άρθρο 28 προστίθεται νέα παράγραφος που απαιτεί από την Επιτροπή να 

υποβάλλει μέσα σε μία διετία πρόταση για πιθανή συμπερίληψη. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα (EAA), η οποία στο εξής αναφέρεται ως «ο 

Νόμος», έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για προσβάσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες με την άρση των εμποδίων που δημιουργούνται από τις διαφορές 

μεταξύ της νομοθεσίας και την παρεμπόδιση της δημιουργίας νέων εμποδίων που ενδέχεται να 

συμβεί λόγω των υποχρεώσεων που τα κράτη μέλη έχουν βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRD), εφεξής «η σύμβαση». Οι 

πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν συχνά στο να άρουν εκ των υστέρων τα εμπόδια 

που δημιουργούνται με την πάροδο των ετών από τα κράτη μέλη. Η παρούσα νομοθεσία 

αποτελεί παράδειγμα προληπτικής δράσης.  

  

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια καλή βάση εργασίας αλλά χρειάζεται αρκετές 

προσαρμογές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νόμος επιτυγχάνει τους στόχους του: για να 

επιτευχθεί η ορθή εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, 

δημιουργώντας δυνατότητες για καινοτόμα νέα προϊόντα και υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, για 

τη μείωση του δυσανάλογου κόστους για τις επιχειρήσεις. Ο εισηγητής έχει επίγνωση του 

γεγονότος ότι η εν λόγω πράξη έχει επισημανθεί ήδη στη στρατηγική της Επιτροπής το 2010 

για την αναπηρία και θεωρεί ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την υλοποίηση.  

Συνοχή με το διεθνές πλαίσιο  

Ο εισηγητής φρόντισε να ευθυγραμμίσει τον νόμο στο διεθνές πλαίσιο. Για παράδειγμα, η 

πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε 

«άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς». Δεδομένου ότι η UNCRD αναφέρεται μόνο στην 

πρώτη κατηγορία και ότι ο στόχος της πράξης είναι να περιορίσει τα εμπόδια που 

διαμορφώθηκαν λόγω της νέας σύμβασης, ο εισηγητής δεν ακολούθησε αυτή την πρόταση της 

Επιτροπής. Ο ορισμός των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς εμπίπτει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και, ως εκ τούτου, δεν 

θίγεται. Ωστόσο, η χρήση της περιορίζεται σε νέα αιτιολογική σκέψη. 

  

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι η πράξη θα έχει θετικό αντίκτυπο στα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι έγκυες γυναίκες. Πράγματι, είναι 

αποδεδειγμένο ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, θα 

επιφέρει και βελτίωση της ζωής άλλων ανθρώπων από τα άτομα με αναπηρία μόνο.  

Μια τομεακή προσέγγιση, στο μέτρο του δυνατού 

Ο εισηγητής κατανοεί την ανάγκη ύπαρξης μιας οριζόντιας προσέγγισης για ορισμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά θεωρεί ότι η τομεακή προσέγγιση αποτελεί καλύτερη επιλογή 

όπου είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής έλαβε υπό σημείωση την πρόθεση των 

εισηγητών της πρότασης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ) 

ώστε να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Ο 

εισηγητής σας αποφάσισε να μην εξαιρεθούν οι γραμμές αυτές από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας στο σχέδιο έκθεσης. Ωστόσο, θα αναλύσει την πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή Πολιτισμού και θα τις άρει, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται 

επαρκώς στην οδηγία ΥΟΑΜ.  
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Ομοίως, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και εξοπλισμού ρυθμίζονται επίσης από την πρόσφατη 

πρόταση οδηγίας για ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕKHΕ). Ο εισηγητής 

σας αποφάσισε να μην εξαιρεθούν οι γραμμές αυτές από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας στο σχέδιο έκθεσης και να μην ευθυγραμμίσει τους ορισμούς της. Εάν αυτά τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να καλύπτονται επαρκώς από τον ΕKHΕ, ο εισηγητής θα 

προτείνει επίσης την κατάργηση αυτών των διατάξεων. 

Ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 

Η πρόταση της Επιτροπής πρότεινε να χρησιμοποιηθεί η πράξη ως δίχτυ ασφαλείας για τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας βάσει της οποίας η πράξη θα προστεθεί στις υφιστάμενες 

νομοθεσίες τους προκειμένου να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη για την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών. O εισηγητής θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή 

είναι δικαιολογημένη, όταν η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει καμία ένδειξη για τον τρόπο με 

τον οποίο η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται, αλλά δεν υποστηρίζει την 

προσέγγιση αυτή όταν πρόκειται για τομείς στους οποίους έχουν επί του παρόντος υλοποιηθεί 

νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ή που ρυθμίζονται ήδη όσον αφορά την προσβασιμότητα, όπως 

είναι ο τομέας των μεταφορών. H αλλαγή των κανόνων τους στο ενδιάμεσο δεν αποτελεί 

παράδειγμα της καλύτερης ρύθμισης και αφετέρου μπορεί να αποδειχθεί πολύ επιζήμια. 

  

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής έχει εξασφαλίσει ότι εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης υπόκεινται 

ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα, η νομοθεσία αυτή δεν θα 

τεθεί ως συμπληρωματική επίστρωση. Ο εισηγητής αφαίρεσε επίσης τις επικαλυπτόμενες 

απαιτήσεις για τους οικονομικούς φορείς και τις ενδεχόμενες αντιφάσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν θα μεταβάλει την 

υποχρεωτική ή εθελοντική φύση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων. Αυτό έχει σκοπό 

μόνο να διευκρινίσει ποιες είναι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας, όταν οι νομοθετικές πράξεις 

περιλαμβάνουν διατάξεις περί προσβασιμότητας. 

Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στην προσβασιμότητα 

Ο εισηγητής υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο στην παρούσα οδηγία1. Ωστόσο, το πλαίσιο πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρώς, ώστε να 

ανταποκρίνεται στην πράξη. Υπενθυμίζει, για παράδειγμα, ότι τα προϊόντα ζητούνται συνήθως 

από τις αρχές εποπτείας της αγοράς μόνο όταν ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές για τους 

καταναλωτές ή είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Ένα μη προσβάσιμο προϊόν δεν είναι τίποτε 

από τα δύο. Άλλα διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που η οδηγία 

παραβιάζεται από τον κατασκευαστή, όπως, ως έσχατο μέσο, η ανάκληση του προϊόντος, σε 

περίπτωση που ένας κατασκευαστής μπορεί, για παράδειγμα, συνεχίζει, παρά τα αιτήματα των 

αρχών, να διαθέτει στην αγορά ένα μη προσπελάσιμο προϊόν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας. Επίσης, ένα μη προσπελάσιμο προϊόν δεν αποτελεί κίνδυνο καθαυτό. 

Η πρόταση της Επιτροπής έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή την 

                                                 
1
 Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο συνίσταται σε δύο κανονισμούς (Κανονισμός (ΕΚ) 764/2008 and 

Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008) και μια απόφαση (Απόφαση 768/2008). Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που 

αποσκοπεί στη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων 

συμμόρφωσης. Αποσαφηνίζει επίσης τη χρήση της σήμανσης CE και δημιουργεί «εργαλειοθήκη» μέτρων που 

θα χρησιμοποιείται στη νομοθεσία για τα προϊόντα. Ένας από τους κύριους στόχους της Επιτροπής 

είναι η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας περί εναρμόνισης προϊόντων με τις διατάξεις αναφοράς 

της απόφασης 768/2008/ΕΚ. Είναι επίσης και αυτό που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0764&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0765&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0768&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0768&from=EN
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πραγματικότητα. 

 

Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις  

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ένας μικρός 

ανεξάρτητος λιανοπωλητής ή βιβλιοπώλης που θα αποφασίσει να δημιουργήσει ένα δικτυακό 

τόπο για την πώληση του προϊόντος του θα πρέπει να τον καταστήσει πλήρως προσβάσιμο για 

τα άτομα με αναπηρίες. O εισηγητής δεν θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι αναλογική. Η 

χρήση της ρήτρας παρέκκλισης στα άρθρα 12 και 22 δεν θα ήταν επίσης λύση για αυτόν τον 

μικρό πωλητή δεδομένου ότι θα απαιτούσε να αναλύσει, κατόπιν αιτήσεως της αρχής, «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». 

 

Θα πρέπει να περιοριστεί η επιβάρυνση που θα έχουν εξαιτίας της εν λόγω οδηγίας οι μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παραμένουν στο πεδίο εφαρμογής. 

Προτείνεται, ως εκ τούτου, να τους δοθεί ένα απλούστερο καθεστώς. Ο εισηγητής προτείνει 

συνεπώς να διαγραφεί η υποχρέωση για τις ΜΜΕ να ενημερώσουν τις αρχές όταν θέλουν να 

κάνουν χρήση του άρθρο 12 και 22. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της Επιτροπής για επίτευξη μεγαλύτερης 

προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. O ακρογωνιαίος λίθος αυτής της πρότασης είναι 

η ενιαία αγορά. Με την άρση των εμποδίων και την αποφυγή μελλοντικών εμποδίων, η ενιαία 

αγορά θα ενισχυθεί περαιτέρω προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών και των 

επιχειρήσεων. Oι αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να αποτελούν την κινητήρια 

δύναμη για την εξασφάλιση μιας ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης που να είναι κατάλληλη για 

τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  

 

Η καινοτομία έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της πρότασης, και ο εισηγητής 

προτείνει να αφεθούν αρκετές δυνατότητες καινοτομίας των επιχειρήσεων. Kαθώς έχει ήδη 

αποδειχθεί επιτυχές, προτείνει να βασιστούν οι απαιτήσεις για την προσβασιμότητα στη 

λειτουργική δυνατότητα και όχι στις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

 


