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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η τάση προς μια ψηφιακή κοινωνία 
παρέχει στους χρήστες νέους τρόπους 
πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. 
Οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, 
όπως οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 
στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο 
διαδίκτυο για την παραγωγή, συλλογή και 
παροχή ευρέος φάσματος 
επιγραμμικών/διαδικτυακών πληροφοριών 
και υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
στο κοινό.

(1) Η τάση προς μια ψηφιακή κοινωνία 
παρέχει στους χρήστες νέους τρόπους 
πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. 
Οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, 
όπως οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, 
στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο 
διαδίκτυο για την παραγωγή, συλλογή και 
παροχή ευρέος φάσματος 
επιγραμμικών/διαδικτυακών πληροφοριών 
και υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες 
στο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
ιδιαίτερη σημασία η ασφαλής διαβίβαση 
των πληροφοριών και η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται 
σε αρχές και τεχνικές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή 
ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόμενό 
τους να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους 
τους χρήστες, ιδίως σε άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία. Το περιεχόμενο των ιστοτόπων 
περιλαμβάνει κειμενικές καθώς και μη 
κειμενικές πληροφορίες, καθώς επίσης 

διαγράφεται
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και τηλεφόρτωση εντύπων και 
αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 ζητεί 
την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης που να 
εξασφαλίζουν κοινωνική ένταξη και 
προσβασιμότητα.

(3) Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 ζητεί 
την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης που να 
εξασφαλίζουν κοινωνική ένταξη και 
προσβασιμότητα. Συγχρόνως, απαιτείται 
να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με την 
ηλ-ένταξη, η οποία επιδιώκει μείωση των 
χασμάτων στη χρήση των ΤΠΕ και 
προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ για την 
εξάλειψη του αποκλεισμού και τη 
βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, 
των δυνατοτήτων απασχόλησης, της 
ποιότητας ζωής και της κοινωνικής 
συμμετοχής και συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοκρατικών διαβουλεύσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωσή της «Ψηφιακό 
Θεματολόγιο για την Ευρώπη» η Επιτροπή 
ανέφερε ότι οι ιστότοποι του δημόσιου 
τομέα αναμένεται να είναι πλήρως 
προσβάσιμοι το αργότερο το 2015.

(4) Σχετικά με την εφαρμογή του 
«Ψηφιακού Θεματολογίου για την 
Ευρώπη», μιας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η 
Επιτροπή ανέφερε ότι οι ιστότοποι του 
δημόσιου τομέα και οι ιστότοποι που 
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παρέχουν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
στους πολίτες αναμένεται να είναι πλήρως 
προσβάσιμοι το αργότερο το 2015.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αυξηθούν οι συνέργειες ανάμεσα σε 
εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως το 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
οι «Νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», 
η «Ένωση της καινοτομίας», η «Νεολαία 
σε κίνηση» και η «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού».

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
επίδειξη και το Πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
υποστηρίζουν την έρευνα και την 
ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων σε 
προβλήματα προσβασιμότητας.

(5) Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
επίδειξη και το Πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
υποστηρίζουν την έρευνα και την 
ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων σε 
προβλήματα προσβασιμότητας, ενώ η 
Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων πλαισίων 6 
και 7, την έρευνα για το ελεύθερο 
λογισμικό ανοικτού κώδικα (FOSS).
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία, 2010-2020, βασίζεται στη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και 
περιλαμβάνει δράσεις σε διάφορα πεδία 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της ιστο-προσβασιμότητας, με στόχο «να 
εξασφαλιστεί δυνατότητα πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών και των υποβοηθητικών 
συσκευών για άτομα με αναπηρία».

(7) Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία, 2010-2020, η οποία στοχεύει 
στην εξάλειψη των εμποδίων που 
δυσχεραίνουν την ισότιμη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία,
βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών και περιλαμβάνει δράσεις σε 
διάφορα πεδία προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ιστο-
προσβασιμότητας, με στόχο «να 
εξασφαλιστεί δυνατότητα πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών και των υποβοηθητικών 
συσκευών για άτομα με αναπηρία».

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ιστο-
προσβασιμότητας περιλαμβάνει σειρά 
οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, όπως 
είναι οι σχεδιαστές ιστοτόπων ή εργαλείων 
λογισμικού για τη δημιουργία, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο ιστοσελίδων, οι 
σχεδιαστές πρακτόρων χρηστών, όπως οι 
διαφυλλιστές ιστού και συναφείς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι εφαρμογείς 
υπηρεσιών πιστοποίησης και οι πάροχοι 
κατάρτισης.

(9) Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ιστο-
προσβασιμότητας περιλαμβάνει σειρά 
οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, όπως 
είναι οι σχεδιαστές ιστοτόπων ή εργαλείων 
λογισμικού για τη δημιουργία, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο ιστοσελίδων, οι 
σχεδιαστές πρακτόρων χρηστών, όπως οι 
διαφυλλιστές ιστού και συναφείς 
υποστηρικτικές τεχνολογίες, οι εφαρμογείς 
υπηρεσιών πιστοποίησης και οι πάροχοι 
κατάρτισης. Εν προκειμένω, έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο του 
«Mεγάλου συνασπισμού για τις ψηφιακές 
θέσεις απασχόλησης», ο οποίος αποτελεί 
τη συνέχεια που δόθηκε στη δέσμη 
μέτρων για την απασχόληση, απευθύνεται 
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σε ειδικούς στις ΤΠΕ και στοχεύει στην 
αντιμετώπιση ελλείψεων δεξιοτήτων στον 
τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της εγγραμματοσύνης και των 
εργασιακών δεξιοτήτων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι αγοραστές ιστοτόπων και σχετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών αντιμετωπίζουν 
υψηλές τιμές παροχής υπηρεσιών ή 
εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή, 
εξαιτίας περιορισμένου ανταγωνισμού. Οι 
προμηθευτές συχνά προτιμούν τις 
παραλλαγές ιδιοταγών «προτύπων», που 
παρεμποδίζουν το μελλοντικό πεδίο 
εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των 
πρακτόρων χρήστη, καθώς και την 
ενωσιακής κλίμακας πρόσβαση σε 
περιεχόμενα ιστοτόπων. Ο 
κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών 
κανονισμών περιορίζει τα οφέλη που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο 
κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

(12) Οι αγοραστές ιστοτόπων και σχετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών αντιμετωπίζουν 
υψηλές τιμές παροχής υπηρεσιών ή 
εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή, 
εξαιτίας περιορισμένου ανταγωνισμού. Οι 
προμηθευτές συχνά προτιμούν τις 
παραλλαγές ιδιοταγών «προτύπων», που 
παρεμποδίζουν το μελλοντικό πεδίο 
εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των 
πρακτόρων χρήστη, καθώς και την 
ενωσιακής κλίμακας πρόσβαση σε 
περιεχόμενα ιστοτόπων. Ο 
κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών 
κανονισμών περιορίζει τα οφέλη που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο 
κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 
Η εξάρτηση από έναν προμηθευτή μπορεί 
να αποφευχθεί εάν ζητείται από τους 
προμηθευτές λογισμικού να 
συμμορφώνονται προς συγκεκριμένα  
πρότυπα και εάν δίδεται η συμβουλή 
στους πελάτες να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες προμηθευτών λογισμικού που 
δημοσιοποιούν τον πηγαίο κώδικα του 
λογισμικού τους, γεγονός που θα 
απέτρεπε επίσης την κατασκόπευση των 
δημόσιων συστημάτων. Η υιοθέτηση της 
χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα θα 
επέτρεπε οι υπηρεσίες και το λογισμικό 
που έχει παραγγείλει κάποιο κράτος μέλος 
και που έχουν αξιολογηθεί ως «καλά» να 
αναπαραχθούν σε άλλα κράτη μέλη, ενώ 
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θα διευκόλυνε επίσης την κοινή ανάπτυξη 
λογισμικού, κάτι που με τη σειρά του θα 
βελτίωνε την διαλειτουργικότητά του 
λογισμικού, θα μείωνε το κόστος 
παραγωγής και θα βελτίωνε την 
ποιότητα. Επιπλέον, η δημοσίευση του 
πηγαίου κώδικα θα προωθούσε τον 
ανταγωνισμό και θα διευκόλυνε την 
ανταγωνιστική υποβολή προσφορών, 
καθώς θα ήταν δυνατή η αλλαγή 
παρόχων υπηρεσιών χωρίς διακοπή στη 
χρήση των υπηρεσιών και χωρίς να 
χρειάζεται η πλήρης ανανέωση της 
υπηρεσίας. Η αναπαραγωγή δημόσιων 
διαδικτυακών υπηρεσιών θα συνέβαλλε 
επίσης ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα 
άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές 
κατηγορίες χρηστών.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε 
επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνία 
σχετικά με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για ιστότοπους 
οργανισμών του δημόσιου τομέα, είναι 
αναγκαία προκειμένου να τεθεί τέλος στον 
κατακερματισμό. Θα περιόριζε την 
αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης 
ιστοσελίδων και θα ενίσχυε τη 
διαλειτουργικότητα. Με τη χρήση 
τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων 
προσβασιμότητας, δεν θα εμποδιζόταν και 
ενδεχομένως ακόμη και θα τονωνόταν η 
καινοτομία.

(13) Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε 
επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνία 
σχετικά με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για ιστότοπους 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
ιστότοπους οργανισμών που παρέχουν 
στο κοινό υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
για τους πολίτες, είναι αναγκαία 
προκειμένου να τεθεί τέλος στον 
κατακερματισμό. Θα περιόριζε την 
αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης 
ιστοσελίδων και θα ενίσχυε τη 
διαλειτουργικότητα. Με τη χρήση 
τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων 
προσβασιμότητας, δεν θα εμποδιζόταν και 
ενδεχομένως ακόμη και θα τονωνόταν η 
καινοτομία.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι 
τεχνολογικά ουδέτερες. Απλώς 
υποδεικνύουν τις βασικές λειτουργίες που 
πρέπει να πληρούνται ώστε ο χρήστης να 
αντιλαμβάνεται, να χειρίζεται ή να 
κατανοεί έναν ιστότοπο και το 
περιεχόμενό του. Δεν διευκρινίζεται πώς 
πρέπει να επιτευχθεί αυτό ή τι τεχνολογία 
πρέπει να επιλεγεί συγκεκριμένα για 
ιστότοπους, διαδικτυακές πληροφορίες ή 
εφαρμογές. Ως εκ τούτου δεν 
παρεμποδίζουν την καινοτομία.

(16) Οι απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι 
τεχνολογικά ουδέτερες. Απλώς 
υποδεικνύουν τις βασικές λειτουργίες που 
πρέπει να πληρούνται ώστε ο χρήστης να 
αντιλαμβάνεται, να χειρίζεται, να κατανοεί 
και να αλληλεπιδρά με έναν ιστότοπο και 
το περιεχόμενό του. Δεν διευκρινίζεται 
πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτό ή τι 
τεχνολογία πρέπει να επιλεγεί 
συγκεκριμένα για ιστότοπους, 
διαδικτυακές πληροφορίες ή εφαρμογές. 
Ως εκ τούτου δεν παρεμποδίζουν την 
καινοτομία και λαμβάνουν υπόψη τη 
διαρκή τεχνολογική και κοινωνική 
δυναμική όσον αφορά τη χρήση 
διαδικτυακού περιεχομένου, π.χ. με την 
διευρυνόμενη χρήση φορητών συσκευών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η διαλειτουργικότητα που σχετίζεται 
με την ιστο-προσβασιμότητα πρέπει να 
βασίζεται σε κοινά αποδεκτές και 
χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές που 
μεγιστοποιούν τη συμβατότητα του 
περιεχομένου των ιστοσελίδων με τους 
σημερινούς και τους μελλοντικούς 
πράκτορες χρήστη και τις υποστηρικτικές 
τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, το 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα πρέπει να 
παρέχει πράκτορες χρήστη με κοινή 
εσωτερική κωδικοποίηση της φυσικής 
γλώσσας, τις δομές, τις σχέσεις, και τις 
ακολουθίες, καθώς και τα δεδομένα του 

(17) Η διαλειτουργικότητα που σχετίζεται 
με την ιστο-προσβασιμότητα πρέπει να 
βασίζεται σε κοινά αποδεκτές και 
χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές που 
μεγιστοποιούν τη συμβατότητα του 
περιεχομένου των ιστοσελίδων με τους
σημερινούς και τους μελλοντικούς 
πράκτορες χρήστη και τις υποστηρικτικές 
τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, το 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα πρέπει να 
παρέχει πράκτορες χρήστη με κοινή 
εσωτερική κωδικοποίηση της φυσικής 
γλώσσας, τις δομές, τις σχέσεις, και τις 
ακολουθίες, καθώς και τα δεδομένα του 
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κάθε ενσωματωμένου συστατικού 
στοιχείου διεπαφής με το χρήστη. Η 
διαλειτουργικότητα ωφελεί έτσι τους 
χρήστες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν τους δικούς τους
πράκτορες χρήστη οπουδήποτε για 
πρόσβαση σε ιστότοπους: θα μπορούσαν 
επίσης να επωφεληθούν από μεγαλύτερη 
επιλογή και χαμηλότερες τιμές σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η 
διαλειτουργικότητα θα ωφελήσει επίσης 
τους προμηθευτές και τους αγοραστές 
προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την 
ιστο-προσβασιμότητα.

κάθε ενσωματωμένου συστατικού 
στοιχείου διεπαφής με το χρήστη. Οι 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω 
διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να 
είναι επίσης προσβάσιμες μέσω κάποιας 
ανοικτής διεπαφής προγραμματισμού 
εφαρμογών (API). Μια ανοικτή API θα 
συντελέσει στην ανάπτυξη 
υποβοηθητικών τεχνολογιών για την 
προώθηση της εξεύρεσης πληροφοριών 
και θα ενθαρρύνει την καινοτομία από 
τρίτα μέρη. Η διαλειτουργικότητα ωφελεί 
έτσι τους χρήστες, παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους δικούς 
τους πράκτορες χρήστη οπουδήποτε για 
πρόσβαση σε ιστότοπους: θα μπορούσαν 
επίσης να επωφεληθούν από μεγαλύτερη 
επιλογή και χαμηλότερες τιμές σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η 
διαλειτουργικότητα θα ωφελήσει επίσης 
τους προμηθευτές και τους αγοραστές 
προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την 
ιστο-προσβασιμότητα.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όπως υπογραμμίζεται στο Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, οι δημόσιες 
αρχές πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους 
στην προώθηση αγορών για διαδικτυακό 
περιεχόμενο. Οι κυβερνήσεις μπορούν να 
τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, 
καθιστώντας διαθέσιμες πληροφορίες του 
δημόσιου τομέα με διαφανείς, 
αποτελεσματικούς και ισότιμους όρους. 
Πρόκειται για σημαντική πηγή δυνητικής 
ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

(18) Όπως υπογραμμίζεται στο Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, οι δημόσιες 
αρχές πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους 
στην προώθηση αγορών για διαδικτυακό 
περιεχόμενο. Οι κυβερνήσεις μπορούν να 
τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, 
καθιστώντας διαθέσιμες πληροφορίες του 
δημόσιου τομέα με διαφανείς, 
αποτελεσματικούς και ισότιμους όρους. 
Συνεπώς, οι πληροφορίες του δημόσιου 
τομέα θα πρέπει να είναι προσβάσιμες 
ανεξάρτητα από την πλατφόρμα. Θα 
πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι 
δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν σε 
κινητές συσκευές, καθώς ο αριθμός τους 
αυξάνεται στην ΕΕ τη στιγμή που 
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μειώνεται το ποσοστό των τερματικών 
συσκευών ο χειρισμός των οποίων γίνεται 
με ποντίκι. Η ίση μεταχείριση 
διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, 
λογισμικού διαδικτυακής πλοήγησης και 
συσκευών συνιστά σημαντική πηγή 
δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων 
τεχνολογιών για τα τερματικά και τα 
δίκτυα.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Θα πρέπει οι δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών να έχουν τη δυνατότητα 
να ζητούν τη φιλοξενία των 
ενδεικνυόμενων ιστοτόπων σε 
διακομιστές εντός της ΕΕ, προκειμένου 
να αποφεύγονται η κατασκόπευση από 
φορείς εκτός της ΕΕ καθώς και οι 
διαρροές πληροφοριών, και να 
διασφαλίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών 
που είναι σημαντικές για λόγους 
ασφαλείας δεν μπορεί να διακόπτεται από 
φορείς εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η οδηγία πρέπει να στοχεύει στην 
εξασφάλιση ότι ορισμένοι τύποι 
ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου 
τομέα που είναι απαραίτητοι για το κοινό 
θα καταστούν προσβάσιμοι σύμφωνα με 
κοινές απαιτήσεις. Οι τύποι αυτοί 
εντοπίστηκαν κατά την συγκριτική 

(19) Η οδηγία πρέπει να στοχεύει στην 
εξασφάλιση ότι οι ιστότοποι οργανισμών 
του δημόσιου τομέα που είναι απαραίτητοι 
για το κοινό θα καταστούν πλήρως
προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία, έτσι 
ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να 
ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν 
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αξιολόγηση για την ηλε-διακυβέρνηση 
του 200125 και έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για τον κατάλογο του 
παραρτήματος.

πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, 
όπως αναφέρεται στην UNCRPD. Ο 
προσδιορισμός αυτών των ιστοτόπων θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ιστοτόπους που 
παρέχουν υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, 
από την αρχική κατασκευή του ιστότοπου 
του οργανισμού του δημόσιου τομέα έως 
όλες τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις του 
περιεχομένου του. Με μιαν εναρμονισμένη 
μεθοδολογία παρακολούθησης θα υπάρξει 
τρόπος να εξακριβωθεί, σε ενιαία βάση σε 
όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός 
συμμόρφωσης του ιστότοπου με τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας, τη 
συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
και την περιοδικότητα της 
παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και, γενικότερα, τον 
κατάλογο των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

(24) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, 
από την αρχική κατασκευή του ιστότοπου 
του οργανισμού του δημόσιου τομέα έως 
όλες τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις του 
περιεχομένου του. Με μιαν εναρμονισμένη 
μεθοδολογία παρακολούθησης θα υπάρξει 
τρόπος να εξακριβωθεί, σε ενιαία βάση σε 
όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός 
συμμόρφωσης του ιστότοπου με τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας, τη 
συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
και την περιοδικότητα της 
παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και, γενικότερα, τον 
κατάλογο των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Οι εκθέσεις αυτές θα 
πρέπει να διατίθενται στο κοινό. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει 
περίληψη αυτών των εκθέσεων και να 
την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, οι 
αναπτυξιακοί φορείς του Ιστού αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν λιγότερα εμπόδια στη 
λειτουργία τους εντός της εσωτερικής 
αγοράς, ενώ αναμένεται να μειωθεί το 
κόστος για τις κυβερνήσεις και άλλους που 
προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 
ιστο-προσβασιμότητας.

(25) Σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, οι 
αναπτυξιακοί φορείς του Ιστού αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν λιγότερα εμπόδια στη 
λειτουργία τους εντός της εσωτερικής 
αγοράς, ενώ αναμένεται να μειωθεί το 
κόστος για τις κυβερνήσεις και άλλους που 
προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 
ιστο-προσβασιμότητας, κάτι που θα 
συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση και 
την απασχόληση.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
εξουσίες στην Επιτροπή. Για τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας την οποία 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
για την παρακολούθηση των σχετικών 
ιστότοπων με τις σχετικές απαιτήσεις 
πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία 
εξέτασης. Η συμβουλευτική διαδικασία 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό των όρων σύμφωνα με τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με το αποτέλεσμα αυτής της 
παρακολούθησης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 

(27) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
εξουσίες στην Επιτροπή. Για τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας την οποία 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
για την παρακολούθηση των σχετικών 
ιστότοπων με τις σχετικές απαιτήσεις 
πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία 
εξέτασης. Η συμβουλευτική διαδικασία 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό των όρων σύμφωνα με τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με το αποτέλεσμα αυτής της 
παρακολούθησης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
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κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής 
όσον αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, ιδίως για 
άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία.

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, ιδίως για 
άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), μεταξύ 
των ατόμων με αναπηρία 
συμπεριλαμβάνονται άτομα με 
μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, 
πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι 
οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα
εμπόδια, μπορούν να δυσχεράνουν την 
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 
τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους 
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άλλους.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Καθορίζει τους κανόνες σύμφωνα με 
τους οποίους τα κράτη μέλη καθιστούν 
προσιτό το περιεχόμενο των ιστοτόπων 
που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα, οι τύποι των οποίων 
καθορίζονται στο παράρτημα.

2. Καθορίζει τους κανόνες σύμφωνα με 
τους οποίους τα κράτη μέλη καθιστούν 
προσιτό το περιεχόμενο των ιστοτόπων 
που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος και εκείνων που 
καθορίζονται στο παράρτημα.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται 
σε αρχές και τεχνικές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή 
ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόμενό 
τους να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους 
τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων. Το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές 
καθώς και μη κειμενικές πληροφορίες, 
καθώς επίσης και τηλεφόρτωση εντύπων 
και αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. 
επεξεργασία ψηφιακών εντύπων, έλεγχο 
ταυτότητας καθώς και συναλλαγές, όπως 
διεκπεραίωση υποθέσεων και πληρωμές.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ως «οργανισμοί του δημόσιου τομέα» 
νοούνται οι κρατικές, περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 
οι ενώσεις οι σχηματιζόμενες από μία ή 
περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

(8) Ως «οργανισμοί του δημόσιου τομέα» 
νοούνται τα όργανα της Ένωσης στα 
κράτη μέλη (π.χ. η Αντιπροσωπεία της 
Επιτροπής στα κράτη μέλη και τα 
γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη) και οι 
κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, 
οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και οι ενώσεις οι 
σχηματιζόμενες από μία ή περισσότερες 
από τις αρχές αυτές ή από έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, καθώς και 
οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και/ή γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Σε αυτό το πλαίσιο, ως «τερματική 
συσκευή» νοείται κάθε συσκευή μέσω της 
οποίας είναι δυνατή η χρήση ενός 
πράκτορα χρήστη, σύμφωνα με όσα 
μνημονεύονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Σε αυτό το πλαίσιο, ως «κινητές 
συσκευές» νοούνται φορητές τερματικές 
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συσκευές των οποίων ο χειρισμός γίνεται 
χωρίς χωριστό ποντίκι.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Ως «εξάρτηση από έναν 
προμηθευτή» νοείται μια κατάσταση 
στην οποία είναι τόσο δύσκολο για τον 
πελάτη να αλλάξει πάροχο ώστε να 
θεωρείται ότι εξαρτάται από τον πάροχο 
υπηρεσιών, ο οποίος από την πλευρά του 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τη σχέση 
εξάρτησης ανεβάζοντας τις τιμές στα 
ύψη πριν ο πελάτης θεωρήσει σκόπιμο να 
εξετάσει την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Σε αυτό το πλαίσιο, ως «ανεξαρτησία 
από την πλατφόρμα» νοείται, μέσα σε 
εύλογα όρια, η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης μιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε 
λειτουργικού συστήματος σε οποιαδήποτε 
τερματική συσκευή και με οποιοδήποτε 
λογισμικό διαδικτυακής πλοήγησης. Στην 
πράξη επομένως, μια υπηρεσία 
ανεξάρτητη από την πλατφόρμα τηρεί 
ορισμένες προδιαγραφές χωρίς να 
απαιτούνται, για παράδειγμα, 
συνδεόμενες υπομονάδες του λογισμικού 
διαδικτυακής πλοήγησης οι οποίες είναι 
διαθέσιμες μόνο σε ορισμένα τέτοια 
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λογισμικά ή λειτουργικά συστήματα.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 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·

α) κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για 
την αντίληψη, το χειρισμό και την 
κατανόηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων και 
συνεκτιμωμένης της προσαρμοστικότητας 
της παρουσίασης του περιεχομένου και της 
αλληλεπίδρασης·

Αιτιολόγηση

Οι ιστότοποι θα πρέπει να δημιουργούνται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους 
χρήστες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στο ίδιο 
περιεχόμενο.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων 
χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών 
στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.

β) κατά τρόπο που να διευκολύνει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων 
χρήστη, συσκευών και υποστηρικτικών 
τεχνολογιών στην Ένωση και σε διεθνές 
επίπεδο. Τα διαφορετικά λειτουργικά 
συστήματα, λογισμικά διαδικτυακής 
πλοήγησης και συσκευές πρέπει να έχουν 
ισότιμη μεταχείριση. Οι ιστότοποι του 
δημοσίου τομέα θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμοι, ανεξάρτητα από την 
πλατφόρμα, και μέσω κινητών συσκευών.
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Αιτιολόγηση

Η αυξανόμενη χρήση φορητών συσκευών θέτει σε αμφισβήτηση τον παραδοσιακό προσωπικό 
υπολογιστή, την οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 8, προς περαιτέρω καθορισμό, 
κατά περίπτωση, των απαιτήσεων ιστο-
προσβασιμότητας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 8, προς περαιτέρω καθορισμό, 
κατά περίπτωση, των απαιτήσεων ιστο-
προσβασιμότητας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, οι οποίες συμμορφώνονται 
προς τις αρχές της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και διευκολύνουν τη 
χρήση και ανάπτυξη FOSS.

Αιτιολόγηση

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν 3. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν 
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κατάλληλους μηχανισμούς για 
διαβουλεύσεις σχετικά με την ιστο-
προσβασιμότητα με συναφείς 
ενδιαφερόμενους φορείς και 
δημοσιοποιούν κάθε εξέλιξη της πολιτικής 
ιστο-προσβασιμότητας μαζί με τις 
εμπειρίες και τα ευρήματα από την 
εφαρμογή της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας.

κατάλληλους μηχανισμούς για 
διαβουλεύσεις σχετικά με την ιστο-
προσβασιμότητα με συναφείς 
ενδιαφερόμενους φορείς και οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων, και δημοσιοποιούν κάθε 
εξέλιξη της πολιτικής ιστο-
προσβασιμότητας μαζί με τις εμπειρίες και 
τα ευρήματα από την εφαρμογή της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, με τη διευκόλυνση της 
Επιτροπής, συνεργάζονται σε επίπεδο 
Ένωσης με τους ενδιαφερόμενους από τον 
κλάδο και την κοινωνία των πολιτών, 
προκειμένου να εξετάσουν, για τους 
σκοπούς της ετήσιας έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά 
και την πρόοδο στην ιστο-
προσβασιμότητα, καθώς και για να 
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

4. Τα κράτη μέλη, με τη διευκόλυνση της 
Επιτροπής, συνεργάζονται σε επίπεδο 
Ένωσης με τους ενδιαφερόμενους από τον 
κλάδο, τους κοινωνικούς εταίρους και την 
κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να 
εξετάσουν, για τους σκοπούς της ετήσιας 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 4, τις εξελίξεις στην 
τεχνολογία και την αγορά και την πρόοδο 
στην ιστο-προσβασιμότητα, καθώς και για 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον 
αφορά την ανταγωνιστικότητα των 
εταιρειών του τομέα, ιδίως των ΜΜΕ, 
έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω 
η λειτουργία τους.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα 
να ζητούν τη φιλοξενία των 
ενδεικνυόμενων ιστοτόπων σε 
διακομιστές εντός της Ένωσης, για 
λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του 
ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, περιλαμβανομένων των 
δεδομένων των μετρήσεων και, 
ενδεχομένως, του καταλόγου των 
ιστοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του 
ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, περιλαμβανομένων των 
δεδομένων των μετρήσεων και, 
ενδεχομένως, του καταλόγου των 
ιστοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3. Οι εκθέσεις αυτές 
διατίθενται στο κοινό.

Τροπολογία35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία που αναφέρεται στα άρθρα 3 
και 5 για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

2. Η εξουσία που αναφέρεται στα άρθρα 3 
και 5 για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών αρχής γενομένης από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Τα άτομα με αναπηρία, οι 
ηλικιωμένοι και οι οργανώσεις που τους 
εκπροσωπούν συμμετέχουν στην 
συμβουλευτική επιτροπή προκειμένου να 
εξετάζουν ενδεχόμενες μελλοντικές 
προδιαγραφές σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την ιστο-προσβασιμότητα. Η εν λόγω 
επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή διεξάγει 
επανεξέταση της εφαρμογής της.

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή διεξάγει 
επανεξέταση της εφαρμογής της και 
δημοσιοποιεί τα πορίσματά της.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι ιστοτόπων οργανισμών του 
δημόσιου τομέα

Κατάλογος των σχετικών ιστοτόπων

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης: 
επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, 
ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή 
άμεση καταβολή), φοιτητικά επιδόματα.

(3) Παροχές κοινωνικής ασφάλισης: 
επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, 
ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή 
άμεση καταβολή), φοιτητικά επιδόματα, 
επιδόματα στέγασης, επιδόματα 
αναπηρίας, επιδόματα μεταφορών κ.ά.· 
κοινωνικές υπηρεσίες και ιδρύματα

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο ή 
άδεια οδήγησης

(4) Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο ή 
δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης και 
άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 
αρμόδιες αρχές, καθώς και έγγραφα που 
πιστοποιούν επαγγελματική κατάρτιση ή 
προσόντα

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Αναφορά περιστατικών πυρκαγιάς 
στις αρχές

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 7 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων (π.χ. φορείς για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, αρχές, 
δικαστήρια, διαμεσολαβητές κ.ά.)

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Δημόσιες βιβλιοθήκες, π.χ. κατάλογοι 
και εργαλεία έρευνας

(8) Δημόσιες βιβλιοθήκες, π.χ. κατάλογοι 
και εργαλεία έρευνας, εθνικά μουσεία και 
πινακοθήκες

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή 
πανεπιστημιακή σχολή

(10) Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή 
πανεπιστημιακή σχολή, υποστηριζόμενα 
σχολεία και σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
και ιδρύματα

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπηρεσίες υγείας: πληροφορίες με 
διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη 

(12) Υπηρεσίες υγείας: έκτακτη ιατρική 
περίθαλψη, πληροφορίες με διαδραστικό 
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διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές 
υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.

τρόπο σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών, διαδικτυακές υπηρεσίες για 
ασθενείς, ραντεβού.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ιστότοποι που απευθύνονται σε 
κοινό αποτελούμενο από άτομα με 
αναπηρία και ηλικιωμένους

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Προσκλήσεις για την υποβολή 
προσφορών και προτάσεις για σχετικά 
ταμεία της Ένωσης, εθνικές και τοπικές 
επιδοτήσεις

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Δημόσια συγκοινωνία
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – παράγραφος 13 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ενημέρωση του κοινού

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – παράγραφος 14 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω 
του αριθμού κλήσης «112».
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