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Τροπολογία 55
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα

για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Τροπολογία 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

(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 και τηλεφόρτωση εντύπων και 
αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές. Σε κάθε 
περίπτωση, οι υποδείξεις της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να ισχύουν για το σύνολο 
του ιστοτόπου στον οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία και όχι μόνο για την υπηρεσία. 
Οι εφαρμογές για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα και ταμπλέτες που παρέχουν 
υπηρεσίες οι οποίες προτείνονται από 
τους ιστότοπους των δημόσιων 
οργανισμών πρέπει να καλύπτονται 
ρητώς από την παρούσα οδηγία.



AM\941519EL.doc 5/105 PE514.740v01-00

EL

Or. es

Τροπολογία 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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

(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, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων.

Or. en

Τροπολογία 59
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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ατόμων με αναπηρία. 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, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.

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, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 60
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η εν λόγω ιστο-προσβασιμότητα, 
ιδίως η δέσμευση να καταστούν όλοι οι 
δημόσιοι ιστότοποι προσβάσιμοι μέχρι το 
2010, συμπεριλαμβανόταν στην δήλωση 
των υπουργών της ΕΕ στη Ρίγα το 2006, 
για μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 

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

εξασφαλίζουν κοινωνική ένταξη και 
προσβασιμότητα. Συγχρόνως, απαιτείται 
να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με την 
ηλ-ένταξη, η οποία στοχεύει στη μείωση 
των ελλείψεων στην χρήση των ΤΠΕ, 
καθώς και στην προώθηση της χρήσης 
των ΤΠΕ για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και τη βελτίωση των 
οικονομικών επιδόσεων, των 
δυνατοτήτων απασχόλησης, της 
ποιότητας ζωής, της κοινωνικής 
συμμετοχής και συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοκρατικών διαβουλεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

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. Άλλωστε, το 2006 τα 
κράτη μέλη, μέσω της επονομαζόμενης 
«Δήλωσης της Ρίγας», δεσμεύτηκαν να 
βελτιώσουν την προσβασιμότητα στους 
ιστότοπους των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα.

Or. es

Τροπολογία 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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) Στην ανακοίνωσή της «Ψηφιακό 
Θεματολόγιο για την Ευρώπη», που είναι 
μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή 
ανέφερε ότι οι ιστότοποι του δημόσιου 
τομέα αναμένεται να είναι πλήρως 
προσβάσιμοι το αργότερο το 2015.

Or. en

Τροπολογία 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αυξηθούν οι συνέργιες 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».

Or. en

Τροπολογία 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Με την κύρωση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία («η σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών»), η πλειοψηφία των 
κρατών μελών και της Ένωσης, με τη 
σύναψή της, έχουν δεσμευθεί «να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση ατόμων με 
αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τους 
άλλους, μεταξύ άλλων, σε τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών» και «να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα [...] για την 
προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία σε νέα συστήματα και 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου»

(6) Με την κύρωση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία («η σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών»), η πλειοψηφία των 
κρατών μελών και της Ένωσης, με τη 
σύναψή της, έχουν δεσμευθεί «να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση ατόμων με 
αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τους 
άλλους, μεταξύ άλλων, σε τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών» και «να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα [...] για την 
προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία σε νέα συστήματα και 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, νοηματικές γλώσσες, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου».

Or. en

Τροπολογία 66
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο καθολικός σχεδιασμός πρέπει να 
λειτουργεί ως βάση για νέες τεχνολογίες· ο 
όρος «καθολικός σχεδιασμός» 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 προσαρμογή 
ή ειδικός σχεδιασμός1.
__________________
1 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
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δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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».

Or. en

Τροπολογία 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την κινητικότητα και την 
ένταξη ατόμων με αναπηρία και την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20201 επισημαίνει ότι οι καινοτόμες 
και βασισμένες στη γνώση οικονομίες δεν 
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν χωρίς 
προσβάσιμα περιεχόμενα και μορφές 
φιλικές στα άτομα με αναπηρία που θα 
διέπονται από δεσμευτική νομοθεσία, 
όπως προσβάσιμες ιστοσελίδες για 
τυφλούς και υποτιτλισμένο υλικό για τους 
βαρήκοους συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, διαδικτυακών υπηρεσιών 
διαθέσιμων για άτομα που χρησιμοποιούν 
νοηματικές γλώσσες, εφαρμογών έξυπνων 
τηλεφώνων και απτικών και φωνητικών 
βοηθημάτων στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης2.
__________________
1 ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 και οι δίαυλοι επικοινωνίας 
που είναι ενσωματωμένοι στους 
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ιστότοπους.

Or. es

Τροπολογία 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 
μεγάλου συνασπισμού για τις ψηφιακές 
θέσεις απασχόλησης, ο οποίος αποτελεί 
τη συνέχεια που δόθηκε στη δέσμη 
μέτρων για την απασχόληση, απευθύνεται 
σε ειδικούς στην ΤΠΕ και στοχεύει στην 
αντιμετώπιση ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων του 
αλφαβητισμού και των εργασιακών 
δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 71
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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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 
ορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας, 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.

Or. fr

Τροπολογία 72
Sirpa Pietikäinen

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, είναι 
αναγκαία προκειμένου να τεθεί τέλος στον 
κατακερματισμό. Θα περιόριζε την 
αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης 
ιστοσελίδων και θα ενίσχυε τη 
διαλειτουργικότητα. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση 
επαρκών και διαλειτουργικών απαιτήσεων 
προσβασιμότητας κατά τη διεξαγωγή 
διαγωνισμών για το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων. Οι τεχνολογικά ουδέτερες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν θα 
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εμποδίσουν και ενδεχομένως ακόμη και να 
τονώσουν την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι πολίτες αναμένεται ότι θα 
επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση 
σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα και θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και 
πληροφορίες που θα διευκολύνουν την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους σε όλη την 
Ένωση, και ιδίως του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην 
επικράτεια της Ένωσης, καθώς και την 
ελευθερία εγκατάστασής τους και παροχής 
υπηρεσιών.

(15) Οι πολίτες αναμένεται ότι θα 
επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση 
σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα και θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και 
πληροφορίες που θα διευκολύνουν την 
καθημερινή ζωή τους και την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους σε όλη την Ένωση, και 
ιδίως του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια 
της Ένωσης, καθώς και την ελευθερία 
εγκατάστασής τους και παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 74
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία 
στην κοινωνία μας. Το Διαδίκτυο 
αποτελεί σημαντικό μέσο πρόσβασης σε 
πληροφορίες, εκπαίδευση και κοινωνική 
συμμετοχή. Για τους σκοπούς της 
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κοινωνικής ένταξης πρέπει να 
διευκολυνθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση 
όλων σε ιστοτόπους οργανισμών του 
δημόσιου τομέα, καθώς και σε 
ιστοτόπους που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος, για 
παράδειγμα σημαντικούς ενημερωτικούς 
ιστοτόπους και αρχεία πολυμέσων, 
ιστοτόπους παροχής τραπεζικών 
υπηρεσιών («online banking»), 
πληροφοριών και υπηρεσιών φορέων 
εκπροσώπησης συμφερόντων, κτλ.

Or. de

Τροπολογία 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 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 και αποτελούν ανεξάρτητη 
πλατφόρμα για τους τελικούς χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 76
Claude Moraes
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας πρέπει να 
εφαρμόζονται ως προσέγγιση καθολικού 
σχεδιασμού αντί να αναπτύσσονται 
χωριστοί, εξειδικευμένοι ή 
προσαρμοσμένοι σχεδιασμοί, και ο 
σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, 
προγραμμάτων και υπηρεσιών πρέπει να 
μπορεί να χρησιμοποιείται, στον μέγιστο 
δυνατόν βαθμό, από όλους, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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. 
Πρόκειται για σημαντική πηγή δυνητικής 
ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών 
υπηρεσιών. Συν τοις άλλοις, από το 2013 
χρησιμοποιούνται νέα και καινοτόμα 
πιλοτικά έργα προς τούτο, παραδείγματος 



AM\941519EL.doc 17/105 PE514.740v01-00

EL

χάρη στον τομέα της νοηματικής 
γλώσσας, βάσει της απόφασης 
χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2013, για 
την κατανομή προϋπολογισμού ύψους 
750.000 ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Or. en

Τροπολογία 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Είναι εξαιρετικά σημαντικό όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να έχουν 
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στους 
σχετικούς κανόνες και η ευθύνη για την 
εφαρμογή και τη μετέπειτα ανάπτυξη 
αυτών των κανόνων να μην βαρύνει 
αποκλειστικά τους οργανισμούς 
τυποποίησης και τους επιχειρηματικούς 
φορείς.

Or. es

Τροπολογία 79
Bernadette Vergnaud

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 αξιολόγηση για την 
ηλε-διακυβέρνηση του 2001 και έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον κατάλογο 

(19) Η οδηγία πρέπει να στοχεύει στην 
εξασφάλιση ότι ορισμένοι τύποι ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
ορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας που είναι απαραίτητοι για 
το κοινό θα καταστούν προσβάσιμοι 
σύμφωνα με κοινές απαιτήσεις. Οι τύποι 
αυτοί εντοπίστηκαν κατά την συγκριτική 
αξιολόγηση για την ηλε-διακυβέρνηση του 



PE514.740v01-00 18/105 AM\941519EL.doc

EL

του παραρτήματος. 2001 και έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση 
για τον κατάλογο του παραρτήματος.

Or. fr

Τροπολογία 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 αξιολόγηση για την 
ηλε-διακυβέρνηση του 2001 και έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον κατάλογο 
του παραρτήματος.

(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 αξιολόγηση για την 
ηλε-διακυβέρνηση του 2001 και έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον κατάλογο 
του παραρτήματος. Οι προθεσμίες για την 
τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 
πρέπει να είναι κλιμακωτές με σκοπό να 
καταστεί δυνατή η διεύρυνση του τομέα 
εφαρμογής σε όλους τους ιστότοπους των 
δημόσιων οργανισμών που παρέχουν 
άμεσα υπηρεσίες στους πολίτες.

Or. es

Τροπολογία 81
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας για 
ορισμένους τύπους ιστότοπων οργανισμών 
του δημόσιου τομέα. Για να διευκολυνθεί 

(20) Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας για 
ορισμένους τύπους ιστότοπων οργανισμών 
του δημόσιου τομέα και ορισμένων 
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η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν 
λόγω απαιτήσεις είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης για τους σχετικούς 
ιστότοπους που συμμορφώνονται με τα 
εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία 
καταρτίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση και την τροποποίηση των 
οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και 
των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 
95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 
2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των αποφάσεων 87/95/ΕΟΚ 
και 1673/2006/ΕΚ, με σκοπό τη 
διατύπωση λεπτομερών τεχνικών 
προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. 
Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα 
κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα έχουν τη δυνατότητα να
εγείρουν αντιρρήσεις κατά των 
εναρμονισμένων προτύπων που θεωρούν 
ότι δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

φορέων παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας. Για να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν 
λόγω απαιτήσεις είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης για τους σχετικούς 
ιστότοπους που συμμορφώνονται με τα 
εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία 
καταρτίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση και την τροποποίηση των 
οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και 
των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 
95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 
2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των αποφάσεων 87/95/ΕΟΚ 
και 1673/2006/ΕΚ, με σκοπό τη 
διατύπωση λεπτομερών τεχνικών 
προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. 
Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα 
κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα έχουν τη δυνατότητα να 
εγείρουν αντιρρήσεις κατά των 
εναρμονισμένων προτύπων που θεωρούν 
ότι δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει την 
εντολή M/376 προς τους ευρωπαϊκούς 

(21) Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει την 
εντολή M/376 προς τους ευρωπαϊκούς 
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οργανισμούς τυποποίησης, για την 
εκπόνηση εναρμονισμένου προτύπου που 
να καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του περιεχομένου των ιστοσελίδων, που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και για άλλους σκοπούς, όπως σύναψη 
συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα. Για το 
σκοπό αυτό, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης πρέπει να αποκαταστήσουν 
στενή συνεργασία με τα σχετικά φόρουμ 
προτύπων του κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας 
World Wide Web Consortium 
(W3C/WAI). Το εναρμονισμένο πρότυπο 
το οποίο θα παρέχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία πρέπει να στηριχτεί στα 
αποτελέσματα των σχετικών εργασιών.

οργανισμούς τυποποίησης, για την 
εκπόνηση εναρμονισμένου προτύπου που 
να καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του περιεχομένου των ιστοσελίδων, που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και για άλλους σκοπούς, όπως σύναψη 
συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα. Για το 
σκοπό αυτό, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης πρέπει να αποκαταστήσουν 
στενή συνεργασία με τα σχετικά φόρουμ 
προτύπων του κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας 
World Wide Web Consortium 
(W3C/WAI). Το εναρμονισμένο πρότυπο 
το οποίο θα παρέχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία πρέπει να στηριχτεί στα 
αποτελέσματα των σχετικών εργασιών. 
Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση προόδου που εξέδωσε το 
Συμβούλιο στις 24 Μαΐου 2013, 23 κράτη 
μέλη έχουν ήδη αναπτύξει εθνικές 
πολιτικές και πρότυπα ιστο-
προσβασιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 83
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Κατά την κατάρτιση και τις 
πιθανές μελλοντικές αναθεωρήσεις των 
σχετικών ευρωπαϊκών και 
εναρμονισμένων προτύπων, οι αρμόδιοι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
πρέπει να ενθαρρύνονται σθεναρά να 
διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα με τα 
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αντίστοιχα διεθνή πρότυπα (επί του 
παρόντος ISO/IEC 40500), για να 
αποφευχθεί τυχόν κατακερματισμός και 
ασάφεια δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ελλείψει σχετικού ευρωπαϊκού 
προτύπου, το τεκμήριο συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
πρέπει να παρέχεται για τους σχετικούς 
ιστότοπους που πληρούν τα μέρη εκείνα 
του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 
40500:2012 που καλύπτει τα κριτήρια 
επιτυχίας και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης 
Επιπέδου ΑΑ. Το διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 40500:2012 είναι ταυτόσημο με 
τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την ιστο-προσβασιμότητα (WCAG 2.0). 
Τα κριτήρια επιτυχίας και οι απαιτήσεις 
συμμόρφωσης Επιπέδου ΑΑ που 
καθορίζονται για ιστοσελίδες στην έκδοση 
2.0 των κατευθυντήριων γραμμών για την 
ιστο-προσβασιμότητα (WCAG 2.0) από 
την W3C, αναγνωρίζονται ευρύτερα από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο διεθνώς όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την παροχή 
της βάσης για επαρκείς προδιαγραφές 
ιστο-προσβασιμότητας. Αυτό τονίστηκε 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με την προσβάσιμη κοινωνία της 
πληροφορίας.

(23) Ελλείψει σχετικού ευρωπαϊκού 
προτύπου, το τεκμήριο συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
πρέπει να παρέχεται για τους σχετικούς 
ιστότοπους που πληρούν τα μέρη εκείνα 
του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 
40500:2012 που καλύπτει τα κριτήρια 
επιτυχίας και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης 
Επιπέδου ΑΑ. Το διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 40500:2012 είναι ταυτόσημο με 
τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την ιστο-προσβασιμότητα (WCAG 2.0). 
Τα κριτήρια επιτυχίας και οι απαιτήσεις 
συμμόρφωσης Επιπέδου ΑΑ που 
καθορίζονται για ιστοσελίδες στην έκδοση 
2.0 των κατευθυντήριων γραμμών για την 
ιστο-προσβασιμότητα (WCAG 2.0) από 
την W3C, αναγνωρίζονται ευρύτερα από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο διεθνώς όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την παροχή 
της βάσης για επαρκείς προδιαγραφές 
ιστο-προσβασιμότητας. Αυτό τονίστηκε 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με την προσβάσιμη κοινωνία της 
πληροφορίας. Η τεχνολογική 
ουδετερότητα των WCAG 2.0 θα 
συμβάλει στη σημασία της παρούσας 
οδηγίας στο μέλλον.

Or. es
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Τροπολογία 85
Bernadette Vergnaud

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 ιστοτόπου 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 και 
ορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 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 
ιστοτόπου 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.

Or. fr

Τροπολογία 86
Rafał Trzaskowski

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, 

(24) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, 
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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.

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 εκθέσεις κάθε 
δύο έτη σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και, γενικότερα, τον 
κατάλογο των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 

(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 
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οφείλουν να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και, γενικότερα, τον 
κατάλογο των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

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 οποίες είναι ανοικτές 
στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 88
Marian Harkin

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. Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των οικείων 
ιστοτόπων πρέπει να εκδοθεί το αργότερο 
ένα έτος μετά την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας. 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.

Or. en
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Τροπολογία 89
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 
για την παρακολούθηση της διαρκούς 
συμμόρφωσης των οικείων ιστοτόπων με 
τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
πρέπει να εκδοθεί το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης επίτευξης προσβασιμότητας όσον αφορά τους ιστοτόπους, η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των οικείων 
ιστοτόπων με τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να εκδοθεί το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 
για την παρακολούθηση της διαρκούς 
συμμόρφωσης των οικείων ιστοτόπων με 
τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
πρέπει να εκδοθεί το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 
για την παρακολούθηση της διαρκούς 
συμμόρφωσης των οικείων ιστοτόπων με 
τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
πρέπει να εκδοθεί το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 
οδηγήσει στην οικονομική μεγέθυνση και 
την απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann
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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 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(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 
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 επιτροπής που αναφέρεται 
στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τη 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 94
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η εγκαθίδρυση 
εναρμονισμένης αγοράς για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση 
διαφορετικών κανόνων που ισχύουν 
σήμερα στα νομικά συστήματά τους, και, 
κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

(28) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η εγκαθίδρυση 
εναρμονισμένης αγοράς για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
ορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη διότι 
απαιτείται η εναρμόνιση διαφορετικών 
κανόνων που ισχύουν σήμερα στα νομικά 
συστήματά τους, και, κατά συνέπεια, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

Or. fr

Τροπολογία 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η εγκαθίδρυση 
εναρμονισμένης αγοράς για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση 
διαφορετικών κανόνων που ισχύουν 
σήμερα στα νομικά συστήματά τους, και, 
κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 

(28) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η εγκαθίδρυση 
εναρμονισμένης αγοράς για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση 
διαφορετικών κανόνων που ισχύουν 
σήμερα στα νομικά συστήματά τους, και, 
κατά συνέπεια, μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
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μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. Η υιοθέτηση 
μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την 
ιστο-προσβασιμότητα σε όλη την ΕΕ θα 
μείωνε το κόστος των εταιρειών που 
αναπτύσσουν ιστότοπους και, κατά 
συνέπεια, των δημόσιων οργανισμών που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των εν λόγω 
οργανισμών. Στο μέλλον, η πρόσβαση 
στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που 
παρέχονται μέσω ιστοτόπων θα αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την 
άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στην απασχόληση.

Or. es

Τροπολογία 96
Bernadette Vergnaud

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 και ορισμένων φορέων παροχής 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος για όλους τους χρήστες, 
ιδίως για άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία.

Or. fr
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Τροπολογία 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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, μεταξύ 
άλλων και οπτικοακουστικό, των 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων.

Or. en

Τροπολογία 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, οι τύποι των οποίων 
καθορίζονται στο παράρτημα. Επίσης, ο 
κατάλογος πρέπει να επικαιροποιείται 
συνεχώς ανάλογα με την τεχνολογική 
πρόοδο και την ψηφιοποίηση του 
δημοσίου τομέα σε όλη την ΕΕ.

Or. es
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Τροπολογία 99
Adam Bielan

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 που καθορίζονται στο 
παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές κατά πόσον η τωρινή διατύπωση περιορίζεται στους καθορισμένους τύπους ή 
εάν οι καθορισμένοι τύποι προσδιορίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνεται.

Τροπολογία 100
Claude Moraes

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 και τη 
λειτουργικότητα των ιστοτόπων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων 
προς λήψη, που ανήκουν σε οργανισμούς 
του δημόσιου τομέα, οι τύποι των οποίων 
καθορίζονται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια στο σημείο αυτό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλα τα 
στοιχεία ενός ιστοτόπου είναι προσβάσιμα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων προς λήψη. Η 
παρούσα έκθεση ασχολείται με τους ιστότοπους του δημόσιου τομέα, που αποτελούν σημαντικό 
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σημείο πρόσβασης για το ευρύ κοινό για έντυπα και έγγραφα.

Τροπολογία 101
Josef Weidenholzer

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, 
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου 
και των εγγράφων που διατίθενται για 
καταφόρτωση, των ιστοτόπων που 
ανήκουν σε οργανισμούς του δημόσιου 
τομέα και ιστοτόπων αρχών που 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες δημόσιου 
συμφέροντος, οι τύποι των οποίων 
καθορίζονται στο παράρτημα.

Or. de

Τροπολογία 102
Bernadette Vergnaud

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 
προσιτές τις βασικές λειτουργίες και το 
περιεχόμενο:

Or. fr
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Τροπολογία 103
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ιστότοποι και διαδικτυακές υπηρεσίες 
οργανισμών του δημοσίου τομέα (οι τύποι 
ιστοτόπων απαριθμούνται στο 
παράρτημα)·

Or. fr

Τροπολογία 104
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ιστότοποι και διαδικτυακές υπηρεσίες 
ορισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας (οι τύποι ιστοτόπων 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ια).

Or. fr

Τροπολογία 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε κάθε περίπτωση, οι υποδείξεις της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύουν για 
το σύνολο του ιστοτόπου στον οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία και όχι μόνο για 
την υπηρεσία.
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Or. es

Τροπολογία 106
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα από εκείνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα (οργανισμοί του δημόσιου τομέα 
και φορείς παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας) από εκείνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

Or. fr

Τροπολογία 107
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα από εκείνους που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να επεκτείνουν 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τύπους ιστοτόπων.

Or. en

Τροπολογία 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
πραγματοποιείται σταδιακά έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017 σε όλους τους 
ιστότοπους που ανήκουν σε οργανισμούς 
του δημοσίου τομέα.

Or. es

Τροπολογία 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Από την παρούσα οδηγία καλύπτονται 
ρητώς οι εκδόσεις των ιστοτόπων των 
οργανισμών δημοσίου τομέα που 
προορίζονται για κινητές συσκευές 
(τηλέφωνα ή ταμπλέτες) και για τις 
λειτουργίες που παρέχονται με σκοπό τη 
διευκόλυνση της κινητής πρόσβασης 
γενικότερα.

Or. es

Τροπολογία 110
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ως «σχετικοί ιστότοποι» νοούνται οι 
αναφερόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
της παρούσας οδηγίας.

(1) Ως «σχετικοί ιστότοποι» νοούνται όλες 
οι εκδόσεις των εν λόγω ιστοτόπων, οι 
οποίοι προσπελάζονται μέσω μίας ή 
περισσότερων συσκευών και αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων 



PE514.740v01-00 36/105 AM\941519EL.doc

EL

που έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση από 
κινητή συσκευή ή ταμπλέτα ή άλλο μέσο.

Or. en

Τροπολογία 111
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου.

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου, και 
τυχόν υλισμικό ή σύστημα λογισμικού 
που επιτρέπει στους χρήστες να 
συνδέονται και να επικοινωνούν με τον 
ιστότοπο. Περιλαμβάνει κειμενικές και 
μη κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και 
έντυπα που μπορούν να κατεβάσουν οι 
χρήστες και να επεξεργαστούν 
επιγραμμικά και εκτός σύνδεσης. 
Περιλαμβάνει επίσης την επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων καθώς και 
ολοκλήρωση συναλλαγών όπως η 
ταυτοποίηση, ο έλεγχος ταυτότητας και 
οι πληρωμές. Το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων περιλαμβάνει επίσης 
λειτουργίες και περιεχόμενο που 
παρέχονται μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι 
είναι εκτός του ιστοτόπου, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης 
διαδικτυακών συνδέσεων. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης 
περιεχόμενο μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που είναι ενσωματωμένο 
στους εν λόγω ιστότοπους. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης 
εργαλεία συγγραφής.
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Or. en

Τροπολογία 112
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου.

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση, τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου, και 
τυχόν υλισμικό ή σύστημα λογισμικού 
που επιτρέπει στους χρήστες να 
συνδέονται και να επικοινωνούν με τον 
ιστότοπο. Περιλαμβάνει κειμενικές και 
μη κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και 
έντυπα που μπορούν να κατεβάσουν οι 
χρήστες και να επεξεργαστούν 
επιγραμμικά και εκτός σύνδεσης. 
Περιλαμβάνει επίσης την επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων καθώς και 
συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές. Το 
περιεχόμενο των ιστοτόπων περιλαμβάνει 
επίσης λειτουργίες και περιεχόμενο που 
παρέχονται μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι 
είναι εκτός του ιστοτόπου, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης 
διαδικτυακών συνδέσεων. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης 
περιεχόμενο μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που είναι ενσωματωμένο 
στους εν λόγω ιστότοπους. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης 
εργαλεία συγγραφής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συχνά κατά τ’ άλλα καλοσχεδιασμένοι ιστότοποι οδηγούν σε εντελώς απροσπέλαστα έγγραφα ή 
έντυπα προς λήψη. Οι δημόσιες αρχές είναι αρμόδιες να διασφαλίσουν ότι τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης κ.λπ. είναι προσβάσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 113
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου.

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου. Αυτό 
περιλαμβάνει επίσης τυχόν υλισμικό ή 
σύστημα λογισμικού που επιτρέπει στους 
χρήστες να συνδέονται και να 
επικοινωνούν με τον ιστότοπο. 
Περιλαμβάνει κειμενικές και μη 
κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και 
έντυπα που μπορούν να κατεβάσουν οι 
χρήστες και να επεξεργαστούν 
επιγραμμικά και εκτός σύνδεσης. 
Περιλαμβάνει επίσης ψηφιακά έντυπα 
καθώς και ολοκλήρωση συναλλαγών 
όπως η ταυτοποίηση, ο έλεγχος 
ταυτότητας και οι πληρωμές. Αυτό ισχύει 
επίσης για λειτουργίες και περιεχόμενο 
που παρέχονται μέσω ιστοτόπων, οι 
οποίοι είναι εκτός του ιστοτόπου, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης 
διαδικτυακών συνδέσεων. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης 
περιεχόμενο μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που είναι ενσωματωμένο 
στους εν λόγω ιστότοπους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολύ συχνά κατά τ’ άλλα καλοσχεδιασμένοι ιστότοποι οδηγούν σε εντελώς απροσπέλαστα 
έγγραφα ή έντυπα προς λήψη.  Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω συνδέσεις 
και έγγραφα είναι προσβάσιμα για όλους.

Τροπολογία 114
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου.

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου, και 
τυχόν υλισμικό ή σύστημα λογισμικού 
που επιτρέπει στους χρήστες να 
συνδέονται και να επικοινωνούν με τον 
ιστότοπο. Περιλαμβάνει κειμενικές και 
μη κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και 
έντυπα που μπορούν να κατεβάσουν οι 
χρήστες και να επεξεργαστούν 
επιγραμμικά και εκτός σύνδεσης. 
Περιλαμβάνει επίσης την επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων καθώς και 
ολοκλήρωση συναλλαγών όπως η 
ταυτοποίηση, ο έλεγχος ταυτότητας και 
οι πληρωμές. Το περιεχόμενο 
περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, που είναι 
ενσωματωμένο στους εν λόγω 
ιστότοπους, και εργαλεία συγγραφής για 
τη δημιουργία περιεχομένου από τον 
χρήστη. 

Or. en

Τροπολογία 115
Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ενός 
πράκτορα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου 
του κωδικού ή της σήμανσης που 
καθορίζει τη δομή, την παρουσίαση και τις 
αλληλεπιδράσεις του περιεχομένου.

(2) Ως «περιεχόμενο των ιστοτόπων» 
νοούνται οι πληροφορίες και τα 
συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον 
χρήστη που πρέπει να κοινοποιούνται στον 
χρήστη μέσω ενός πράκτορα χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ή της 
σήμανσης που καθορίζει τη δομή, την 
παρουσίαση και τις αλληλεπιδράσεις του 
περιεχομένου. Το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές 
καθώς και μη κειμενικές πληροφορίες, 
τηλεφόρτωση εντύπων και εγγράφων, 
καθώς και αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. 
επεξεργασία ψηφιακών εντύπων καθώς 
και ολοκλήρωση συναλλαγών όπως η 
ταυτοποίηση, ο έλεγχος ταυτότητας και 
οι πληρωμές. Το περιεχόμενο των 
ιστοσελίδων περιλαμβάνει επίσης 
λειτουργίες που παρέχονται μέσω 
ιστοτόπων, οι οποίες είναι εκτός του 
διαδικτυακού τόπου, για παράδειγμα, 
μέσω της χρήσης διαδικτυακών 
συνδέσεων, με την προϋπόθεση ότι η 
εξωτερική ιστοσελίδα είναι το μόνο μέσο 
με το οποίο παρέχονται στον χρήστη 
πληροφορίες και υπηρεσίες. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης 
περιεχόμενο μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που είναι ενσωματωμένο 
στους εν λόγω ιστότοπους, εφόσον είναι 
δυνατό κάτι τέτοιο, και εργαλεία 
συγγραφής για τη δημιουργία 
περιεχομένου στους εν λόγω ιστότοπους.

Or. en

Τροπολογία 116
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ως «εργαλεία συγγραφής» νοούνται 
τυχόν λογισμικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
περιεχομένου Ιστού, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
περιεχομένου από τον χρήστη.
Τα εργαλεία συγγραφής περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, εργαλεία συγγραφής 
ιστοσελίδας, λογισμικό επεξεργασίας 
πηγαίου κώδικα ή γλώσσας σήμανσης, 
λογισμικό επικαιροποίησης τμημάτων 
ιστοσελίδων (π.χ. ιστολόγια, «wikis», 
επιγραμμικά φόρουμ) και ούτω καθεξής.

Or. en

Τροπολογία 117
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ως «εργαλεία συγγραφής» νοούνται 
τυχόν λογισμικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
περιεχομένου Ιστού, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
περιεχομένου από τον χρήστη. Τα 
εργαλεία συγγραφής περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, εργαλεία συγγραφής 
ιστοσελίδας, λογισμικό επεξεργασίας 
πηγαίου κώδικα ή γλώσσας σήμανσης, 
λογισμικό επικαιροποίησης τμημάτων 
ιστοσελίδων (π.χ. ιστολόγια, «wikis», 
επιγραμμικά φόρουμ) και ούτω καθεξής.

Or. en
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Τροπολογία 118
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ως «εργαλεία συγγραφής» νοούνται 
τυχόν λογισμικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
περιεχομένου Ιστού, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
περιεχομένου από τον χρήστη. Τα 
εργαλεία συγγραφής περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, εργαλεία συγγραφής 
ιστοσελίδας, λογισμικό επεξεργασίας 
πηγαίου κώδικα ή γλώσσας σήμανσης, 
λογισμικό επικαιροποίησης τμημάτων 
ιστοσελίδων (π.χ. ιστολόγια, «wikis», 
επιγραμμικά φόρουμ) και ούτω καθεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα εργαλεία συγγραφής που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιεχομένου από τον 
χρήστη δεν είναι προσπελάσιμα, δεν είναι προσπελάσιμο το αντίστοιχο διαδραστικό στοιχείο 
του ιστοτόπου.

Τροπολογία 119
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ως «εργαλεία συγγραφής» νοούνται 
τυχόν λογισμικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
περιεχομένου Ιστού, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
περιεχομένου από τον χρήστη. Τα 
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εργαλεία συγγραφής περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, εργαλεία συγγραφής 
ιστοσελίδας, λογισμικό επεξεργασίας 
πηγαίου κώδικα ή γλώσσας σήμανσης, 
λογισμικό επικαιροποίησης τμημάτων 
ιστοσελίδων (π.χ. ιστολόγια, «wikis», 
επιγραμμικά φόρουμ).

Or. en

Τροπολογία 120
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενο Ιστού για χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό.

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενα ιστοτόπων για χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό, ανεξάρτητα από τη 
συσκευή που χρησιμοποιείται για να 
αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο. Αν μια 
εφαρμογή για κινητή συσκευή 
σχεδιασμένη από τους κατόχους του 
ιστοτόπου προσφέρει το ίδιο ή ένα 
ενισχυμένο σύνολο υπηρεσιών, όπως ο εν 
λόγω ιστότοπος, ο ορισμός αυτός ισχύει 
και για τη διασύνδεση και τη λειτουργία 
των εν λόγω κινητών εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 121
Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενο Ιστού για χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό.

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενα ιστοτόπων για χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό, ανεξάρτητα από τη 
συσκευή που χρησιμοποιείται για να 
αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο. Αν μια 
εφαρμογή για κινητή συσκευή 
σχεδιασμένη από τους κατόχους του 
ιστοτόπου προσφέρει το ίδιο ή ένα 
ενισχυμένο σύνολο υπηρεσιών, όπως ο εν 
λόγω ιστότοπος, ο ορισμός αυτός ισχύει 
και για τη διασύνδεση και τη λειτουργία 
των εν λόγω κινητών εφαρμογών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές σχεδιάζονται συχνά από τους παρόχους υπηρεσιών για να 
απλουστεύσουν την εμπειρία πελάτη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρουν και 
συμπληρωματικές υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά πέραν εκείνων που προσφέρει ο ιστότοπος. Οι 
χρήστες με αναπηρία δεν πρέπει να αποκλείονται από τον αναδυόμενο κλάδο των εφαρμογών 
για κινητές συσκευές που παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Τροπολογία 122
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενο Ιστού για χρήστες, 

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενο ιστοτόπων για χρήστες, 
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συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό.

συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο 
ιστοτόπων, ανεξάρτητα από τη συσκευή 
που χρησιμοποιείται για να αλληλεπιδρά 
με το περιεχόμενο. Αν μια κινητή 
συσκευή προσφέρει το ίδιο ή ένα 
ενισχυμένο σύνολο υπηρεσιών, όπως ο εν 
λόγω δικτυακός τόπος, ο ορισμός αυτός 
ισχύει και για τη διασύνδεση και τη 
λειτουργία των εν λόγω κινητών 
εφαρμογών.

Or. en

Τροπολογία 123
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενο Ιστού για χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό.

(3) Ως «παράγοντας χρήστη» νοείται κάθε 
λογισμικό που ανακτά και παρουσιάζει 
περιεχόμενο Ιστού για χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλιστών 
ιστού, εφαρμογών αναπαραγωγής 
πολυμέσων και συνδεόμενων υπομονάδων, 
καθώς και άλλων προγραμμάτων που 
βοηθούν στην ανάκτηση, αναπαραγωγή 
και αλληλεπίδραση με περιεχόμενο στον 
Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από τη συσκευή που 
χρησιμοποιείται για να αλληλεπιδρά με το 
περιεχόμενο. Αν μια εφαρμογή για κινητή 
συσκευή σχεδιασμένη από τους κατόχους 
του ιστοτόπου προσφέρει το ίδιο ή ένα 
ενισχυμένο σύνολο υπηρεσιών, όπως ο εν 
λόγω ιστότοπος, ο ορισμός αυτός ισχύει 
και για τη διασύνδεση και τη λειτουργία 
των εν λόγω κινητών εφαρμογών. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές σχεδιάζονται συχνά από τους παρόχους υπηρεσιών για να 
απλουστεύσουν την εμπειρία πελάτη και οι χρήστες με αναπηρία δεν πρέπει να αποκλείονται 
από τον αναδυόμενο κλάδο των εφαρμογών για κινητές συσκευές που παρέχει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 124
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ως «οργανισμός 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 «οργανισμός του δημόσιου τομέα» 
νοούνται οι οντότητες που εκτελούν 
δημόσια καθήκοντα. Περιλαμβάνονται οι 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και όλες οι οντότητες στις 
οποίες οι εν λόγω οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου εκχωρούν ή αναθέτουν την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης δημόσιων 
καθηκόντων.

Or. en

Τροπολογία 125
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ως «ιστότοποι που ανήκουν σε 
οργανισμούς του δημόσιου τομέα» 
νοούνται ιστότοποι που αναπτύσσονται, 
προμηθεύονται, συντηρούνται ή 
συγχρηματοδοτούνται από οργανισμούς 
του δημόσιου τομέα ή 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 



AM\941519EL.doc 47/105 PE514.740v01-00

EL

Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 126
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ως «υπηρεσία κοινής ωφέλειας» 
νοείται μια υπηρεσία η οποία θεωρείται 
από τις δημόσιες αρχές των κρατών 
μελών, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο, υπηρεσία κοινής ωφέλειας και, 
κατά συνέπεια, υπόκειται στις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 127
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η «ιστο-προσβασιμότητα» 
αναφέρεται σε αρχές και τεχνικές που 
πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή 
ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόμενο και 
οι λειτουργίες τους να καθίσταται 
προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες, 
ιδίως σε άτομα με αναπηρία. Η ιστο-
προσβασιμότητα αναφέρεται κυρίως στις 
αρχές και τις τεχνικές που ενισχύουν την 
αντίληψη των χρηστών, την πλοήγηση, 
τη λειτουργία, την αλληλεπίδραση και την 
κατανόηση, και επιτρέπει τη χρήση της 
υποβοηθητικής τεχνολογίας ή 
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βοηθητικών και εναλλακτικών μέσων 
επικοινωνίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση της έννοιας της προσβασιμότητας των ιστοτόπων και της 
προσβασιμότητας γενικά. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να συμπεριληφθεί, όχι μόνο το 
περιεχόμενο, αλλά και οι λειτουργίες των ιστοτόπων που επιτρέπουν τη χρήση υποβοηθητικής 
τεχνολογίας όταν χρειάζεται.

Τροπολογία 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) 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 
αναπηρία και ηλικιωμένους. Η ιστο-
προσβασιμότητα αναφέρεται κυρίως στις 
αρχές και τις τεχνικές που ενισχύουν την 
αντίληψη των χρηστών, την πλοήγηση, 
τη λειτουργία, την αλληλεπίδραση και την 
κατανόηση, και περιλαμβάνει τη χρήση 
της υποβοηθητικής τεχνολογίας, της 
νοηματικής γλώσσας ή βοηθητικών και 
εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας. 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, και 
συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.
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Τροπολογία 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ως «υποβοηθητική τεχνολογία» 
νοείται οποιοδήποτε στοιχείο, τμήμα 
εξοπλισμού ή συστήματος προϊόντος που 
έχει αγορασθεί και χρηματοδοτηθεί από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή κάποιο 
Ταμείο ως πιλοτικό έργο, ή έχει 
διανεμηθεί από την κυβέρνηση, 
μεταποιηθεί ή προσαρμοστεί και 
χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να 
διατηρήσει ή να βελτιώσει τις 
λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 130
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ως «υποβοηθητική τεχνολογία» 
νοείται οποιοδήποτε στοιχείο, τμήμα 
εξοπλισμού ή συστήματος προϊόντος που 
έχει αγορασθεί, μεταποιηθεί, ή 
προσαρμοστεί, και χρησιμοποιείται για να 
αυξήσει, να διατηρήσει ή να βελτιώσει τις 
λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρία.
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Αιτιολόγηση

Η υποβοηθητική τεχνολογία χρησιμοποιείται από άτομα με αναπηρία για την εκτέλεση 
λειτουργιών που ειδάλλως θα ήταν δύσκολες ή αδύνατες. Η υποβοηθητική τεχνολογία 
περιλαμβάνει από κινητές συσκευές, όπως περιπατητήρες και αναπηρικά αμαξίδια, έως 
υλισμικό και λογισμικό, όπως προσαρμοσμένα πληκτρολόγια ή προγράμματα ανάγνωσης 
οθόνης.

Τροπολογία 131
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ο όρος «καθολικός σχεδιασμός» 
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 προσαρμογή 
ή ειδικός σχεδιασμός. Ο «καθολικός 
σχεδιασμός» δεν αποκλείει την χρήση 
βοηθητικού εξοπλισμού και συσκευών για 
ειδικές ομάδες ατόμων με αναπηρία, όταν 
αυτό είναι απαραίτητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τον ορισμό του «καθολικού σχεδιασμού» όπως παρέχεται στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
την προσβασιμότητα των σχετικών 
ιστοτόπων .

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
την προσβασιμότητα των σχετικών 
ιστοτόπων μέσω ουδέτερης τεχνολογίας 
και δωρεάν:

Or. es

Τροπολογία 133
Bernadette Vergnaud

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 πλοήγηση, την αντίληψη, το χειρισμό,
την κατανόηση, την αλληλεπίδραση και 
τη χρήση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 
περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, 
εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια 
προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική 
λύση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εγκριθεί μια σφαιρική και ακριβής προσέγγιση της έννοιας της 
προσβασιμότητας των ιστοτόπων και της προσβασιμότητας γενικότερα. Οι απαιτήσεις σε σχέση 
με την προσβασιμότητα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και να καλύπτουν τις πραγματικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann
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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, καθώς 
και της προσαρμοστικότητας της 
παρουσίασης του περιεχομένου και της 
αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 
παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 135
Josef Weidenholzer

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 αυτόνομη αντίληψη, το χειρισμό και 
την κατανόηση των χρηστών, καθώς και 
την αλληλεπίδραση αυτών με το 
περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης σε 
κάθε περίπτωση της προσαρμοστικότητας 
της παρουσίασης περιεχομένου και της 
αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, 
παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση·

Or. de

Τροπολογία 136
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β



AM\941519EL.doc 53/105 PE514.740v01-00

EL

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 διασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων 
χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών 
στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 137
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μέσω προσέγγισης καθολικού 
σχεδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 138
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015 το αργότερο για κάθε 
νέο περιεχόμενο των σχετικών ιστοτόπων 
και έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το 
αργότερο για το παλαιότερο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 139
Rafał Trzaskowski
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015 το αργότερο για κάθε 
νέο περιεχόμενο των σχετικών ιστοτόπων 
και έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το 
αργότερο για το παλαιότερο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 140
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015 το αργότερο για κάθε 
νέο περιεχόμενο των σχετικών ιστοτόπων 
και έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το 
αργότερο για το παλαιότερο περιεχόμενο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εφικτή η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε νέο περιεχόμενο ιστοτόπων και η 
αναδιατύπωση του στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρη προσβασιμότητα των 
ιστοτόπων του δημόσιου τομέα έως το 2015.

Τροπολογία 141
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 σύμφωνα με 
το διοικητικό, θεσμικό και νομικό τους 
πλαίσιο για όλους τους ιστότοπους που 
ανήκουν σε οργανισμούς του δημόσιου 
τομέα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το 
αργότερο για κάθε νέο περιεχόμενο 
ιστοτόπων και έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2017 το αργότερο για το παλαιότερο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 142
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Θεσπίζεται μεταβατική περίοδος δύο 
ετών για τις ζωντανές μεταδόσεις για 
τεχνολογικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
‘«καθολικός σχεδιασμός» σημαίνει το 
σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, 
προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους 
τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή 
έκταση, χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή 
εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο όρος 
«καθολικός σχεδιασμός» δεν θα 
αποκλείει τις υποβοηθητικές συσκευές 
για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με 
αναπηρία, όπου αυτό απαιτείται.’

Or. fr

Τροπολογία 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με 
την προσβασιμότητα και όλες οι άλλες 
πληροφορίες που παρέχονται στον 
καταναλωτή πρέπει να προσφέρονται υπό 
προσβάσιμες μορφές, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τις προτιμήσεις του 
καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων τους, οι ιδιοκτήτες 
ιστοτόπων πρέπει να παρέχουν στους 
καταναλωτές κατάλληλες πληροφορίες 
προκειμένου να τους επιτρέψουν να 
αξιολογήσουν το επίπεδο
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προσβασιμότητας του ιστοτόπου.

Or. fr

Τροπολογία 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι σχετικοί ιστότοποι που 
συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα 
πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την Επιτροπή, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας των εν 
λόγω προτύπων ή των μερών τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

1. Οι σχετικοί ιστότοποι που 
συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα 
πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των 
οποίων έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την Επιτροπή, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας των εν 
λόγω προτύπων ή των μερών τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Η ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων 
βαρύνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 147
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τον καθορισμό των στοιχείων 
αναφοράς των ευρωπαϊκών προτύπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
σχετικοί ιστότοποι που πληρούν τα μέρη 
του προτύπου ISO/IEC 40500: 2012 που 
καλύπτει τα κριτήρια επιτυχίας και τις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης Επιπέδου ΑΑ, 

3. Πριν από τον καθορισμό των στοιχείων 
αναφοράς των ευρωπαϊκών προτύπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
σχετικοί ιστότοποι που πληρούν τις 
διεθνείς συστάσεις WCAG 2.0. που 
καλύπτουν τα κριτήρια επιτυχίας και τις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης Επιπέδου ΑΑ, 
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τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 148
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ενεργούν ώστε οι 
σχετικοί ιστότοποι να παρέχουν δήλωση 
σχετικά με την προσβασιμότητά τους, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με 
την παρούσα οδηγία και, ενδεχομένως, με 
πρόσθετες πληροφορίες περί 
προσβασιμότητας, προς υποστήριξη των 
χρηστών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
σχετικοί ιστότοποι παρέχουν δήλωση 
σχετικά με την προσβασιμότητά τους, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με 
την παρούσα οδηγία και, ενδεχομένως, με 
πρόσθετες πληροφορίες περί 
προσβασιμότητας, προς υποστήριξη των 
χρηστών. Σχέδιο υποδείγματος 
πληροφοριών σχετικά με την 
προσβασιμότητα επισυνάπτεται με τη 
μορφή παραρτήματος στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 149
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ενεργούν ώστε οι 
σχετικοί ιστότοποι να παρέχουν δήλωση 
σχετικά με την προσβασιμότητά τους, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με 
την παρούσα οδηγία και, ενδεχομένως, με 
πρόσθετες πληροφορίες περί 
προσβασιμότητας, προς υποστήριξη των 

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
σχετικούς ιστότοπους να παρέχουν 
δήλωση σχετικά με την προσβασιμότητά 
τους, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωσή 
τους με την παρούσα οδηγία και με 
πρόσθετες πληροφορίες περί 
προσβασιμότητας, προς υποστήριξη των 
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χρηστών. χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την εφαρμογή των 
απαιτήσεων ιστο-προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3 σε όλους του 
ιστότοπους οργανισμών του δημόσιου 
τομέα επιπροσθέτως των σχετικών 
ιστοτόπων, ιδιαίτερα, στους ιστότοπους 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα που 
καλύπτονται από υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία ή από συναφή μέτρα περί ιστο-
προσβασιμότητας.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την εφαρμογή των 
απαιτήσεων ιστο-προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3 σε όλους του 
ιστότοπους οργανισμών του δημόσιου 
τομέα επιπροσθέτως των σχετικών 
ιστοτόπων, ιδιαίτερα, στους ιστότοπους 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα που 
καλύπτονται από υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία ή από συναφή μέτρα περί ιστο-
προσβασιμότητας. Τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν τη νόμιμη υποχρέωση 
ευαισθητοποίησης των δημόσιων 
οργανισμών που αναπτύσσουν ιστότοπους 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με την προσβασιμότητα των 
ιστοτόπων. Άλλωστε, τα κράτη μέλη 
πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν 
προγράμματα κατάρτισης στο προσωπικό 
που υπάγεται στους δημόσιους 
οργανισμούς, με σκοπό να διευκολύνουν 
περαιτέρω την ορθή εφαρμογή των 
απαιτήσεων ιστο-προσβασιμότητας.

Or. es

Τροπολογία 151
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με τη στήριξη της δημιουργίας ή τον 
προσδιορισμό μιας υπάρχουσας αρμόδιας 
δημόσιας αρχής προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των ιστοτόπων προς τις 
γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω απουσίας αναγκαστικού μηχανισμού για την εφαρμογή του νόμου, εκφράζεται ο φόβος ότι 
οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων δεν θα δώσουν την απαραίτητη προσοχή στο ζήτημα της 
προσβασιμότητας.

Τροπολογία 152
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει, εκτός 
αυτού, να ορίσει τα καθήκοντα και την 
εξουσία της εν λόγω αρμόδιας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
των ενώσεων και των μη κυβερνητικών 
οργανισμών να εκπροσωπούν τα άτομα 
με αναπηρία για να υποβάλλουν 
καταγγελία σε αυτή προκειμένου να 
αμφισβητήσουν οποιαδήποτε παραβίαση 
της νομοθεσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω απουσίας αναγκαστικού μηχανισμού για την εφαρμογή του νόμου, εκφράζεται ο φόβος ότι 
οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων δεν θα δώσουν την απαραίτητη προσοχή στο ζήτημα της 
προσβασιμότητας.
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Τροπολογία 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, ως προς 
τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, νέες λύσεις φιλικές προς 
τον χρήστη και απευθυνόμενες σε άτομα 
με αναπηρία και σε ηλικιωμένους και 
προάγουν την κατάρτιση και την 
εκπαίδευση που θα αυξήσει τις ψηφιακές 
γνώσεις αυτών.

Or. en

Τροπολογία 154
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προάγουν και 
υποστηρίζουν προγράμματα κατάρτισης 
σχετικά με την ιστο-προσβασιμότητα για 
καίρια ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
υπαλλήλων και προσωπικού δημόσιων 
φορέων, καθώς και αρχών και 
οργανισμών που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στο κοινό, για τη δημιουργία, 
διαχείριση και επικαιροποίηση 
ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 155
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διενεργούν 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για 
τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας και 
τα οφέλη προς τους χρήστες, ώστε να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ιστοτόπων 
προσιτού σχεδιασμού στον ιδιωτικό 
τομέα καθώς και στον τομέα των ΜΚΟ.

Or. en

Τροπολογία 156
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προάγουν και 
υποστηρίζουν την ιστο-προσβασιμότητα 
με προγράμματα κατάρτισης για καίρια 
ενδιαφερόμενα μέρη, προσωπικό 
δημόσιων φορέων και οργανισμών που 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες στο κοινό, 
για τη δημιουργία, διαχείριση και 
επικαιροποίηση ιστοσελίδων, 
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου 
αυτών. 

Or. en

Τροπολογία 157
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη προάγουν και 
υποστηρίζουν την κατάρτιση σχετικά με 
την ιστο-προσβασιμότητα για αρμόδια 
και κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
υπαλλήλων, εργαζομένων δημόσιων 
φορέων, καθώς και αρχών και 
οργανισμών που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στο κοινό, για τη δημιουργία, 
διαχείριση και επικαιροποίηση 
ιστοσελίδων και περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 158
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν 
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.

3. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη 
θέσπιση υποχρεωτικών μηχανισμών για 
διαβουλεύσεις σχετικά με την ιστο-
προσβασιμότητα με συναφείς 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι τελικοί 
χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις αυτών, 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.

Or. en

Τροπολογία 159
Rafał Trzaskowski



PE514.740v01-00 64/105 AM\941519EL.doc

EL

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 
σχετικό κλάδο και την κοινωνία των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, 
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να 
εξετάσουν, για τους σκοπούς της διετούς
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7α, τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά 
και την πρόοδο στην ιστο-
προσβασιμότητα, καθώς και για να 
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των 
εταιρειών του τομέα, ιδίως των ΜΜΕ, 
έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω 
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η λειτουργία τους.

Or. en

Τροπολογία 161
Adam Bielan

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 συνεργάζονται σε εθνικό 
επίπεδο και, με τη διευκόλυνση της 
Επιτροπής, 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.

Or. en

Τροπολογία 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
τεκμηριώνει τη νομοθεσία που εισηγείται 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία 
πρέπει να προσαρμοστούν στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. es



PE514.740v01-00 66/105 AM\941519EL.doc

EL

Τροπολογία 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Σε κάθε κράτος μέλος, πρέπει να 
ορίζεται ένας δημόσιος οργανισμός 
υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου. 
Ο εν λόγω φορέας εφαρμογής πρέπει να 
μετατραπεί σε κέντρο πόρων για την 
προσβασιμότητα ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή της προσβασιμότητας των 
ιστοσελίδων από τις δημόσιες αρχές, 
επιτρέποντας επίσης τη συμμετοχή των 
πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών 
τους.

Or. es

Τροπολογία 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή των προαναφερθέντων 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης.

Or. es

Τροπολογία 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Ο φορέας επιβολής της εφαρμογής και τα 

καθήκοντά του
1. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή 
διορίζει μία αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των ιστοτόπων με τις 
γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και μεριμνά ώστε 
οι εν λόγω αρχές να έχουν στη διάθεσή 
τους και να χρησιμοποιούν τους 
απαραίτητους ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους και εξουσίες για τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 
με αναπηρία.
2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τα 
καθήκοντα, τις εξουσίες, την οργάνωση 
και τις λεπτομέρειες συνεργασίας των 
αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το 
άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας των κυβερνητικών 
οργανώσεων και των ενώσεων 
καταναλωτών που εκπροσωπούν άτομα 
με αναπηρία να υποβάλλουν καταγγελίες 
στις αρχές για τυχόν αθέτηση 
υποχρέωσης που βαρύνει τα κράτη μέλη 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
3. Τα κράτη μέλη διατηρούν ενήμερη την 
Επιτροπή για τα εκτελεστικά μέτρα που 
εφαρμόζουν στο πλαίσιο της 
παραγράφου 2 και η Επιτροπή διαβιβάζει 
τις εν λόγω πληροφορίες στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.
4. Ο φορέας επιβολής της εφαρμογής 
υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα 
εκτελεστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο του άρθρου 2 στην αρμόδια 
εθνική αρχή του.
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Or. en

Τροπολογία 166
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Ο φορέας επιβολής της εφαρμογής και τα 

καθήκοντά του
1. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή 
διορίζει μία αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των ιστοτόπων με τις 
γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και μεριμνά ώστε 
οι εν λόγω αρχές να έχουν στη διάθεσή 
τους και να χρησιμοποιούν τους 
απαραίτητους ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους και εξουσίες για τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 
με αναπηρία.
2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τα 
καθήκοντα, τις εξουσίες, την οργάνωση 
και τις λεπτομέρειες συνεργασίας των 
αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το 
άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας των κυβερνητικών 
οργανώσεων και των ενώσεων 
καταναλωτών που εκπροσωπούν άτομα 
με αναπηρία να υποβάλλουν καταγγελίες 
στις αρχές για τυχόν αθέτηση 
υποχρέωσης που βαρύνει τα κράτη μέλη 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
3. Τα κράτη μέλη διατηρούν ενήμερη την 
Επιτροπή για τα εκτελεστικά μέτρα που 
εφαρμόζουν στο πλαίσιο της 
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παραγράφου 2 και η Επιτροπή διαβιβάζει 
τις εν λόγω πληροφορίες στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.

4. Ο φορέας επιβολής της εφαρμογής 
υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα 
εκτελεστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο του άρθρου 2 στην αρμόδια 
εθνική αρχή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Τροπολογία 167
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Ο φορέας επιβολής της εφαρμογής και τα 

καθήκοντά του
1. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή 
διορίζει μία αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των ιστοτόπων με τις 
γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3. Οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 
με αναπηρία.
2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τα
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καθήκοντα, τις εξουσίες, την οργάνωση 
και τις λεπτομέρειες συνεργασίας των 
αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το 
άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας των προσώπων να 
υποβάλλουν καταγγελίες για τυχόν 
αθέτηση υποχρέωσης που βαρύνει τα 
κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.
3. Τα κράτη μέλη διατηρούν ενήμερη την 
Επιτροπή για τα εκτελεστικά μέτρα που 
εφαρμόζουν στο πλαίσιο της 
παραγράφου 2 και οι εν λόγω 
πληροφορίες δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 168
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Διαδικασία καταγγελίας

(1) Κάθε οντότητα (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) που θεωρεί ότι η οδηγία αυτή 
έχει παραβιαστεί μπορεί να επισημάνει το 
ζήτημα στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου, 
κατά περίπτωση. 
(2) Στην περίπτωση που η οντότητα δεν 
μείνει ικανοποιημένη, μπορούν να 
υποβληθούν καταγγελίες σε οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή όπως αυτή που ορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Απουσία αναγκαστικού μηχανισμού για την εφαρμογή του νόμου, εκφράζεται ο φόβος ότι οι 
ιδιοκτήτες ιστοτόπων δεν θα δώσουν την απαραίτητη προσοχή στο ζήτημα της 
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προσβασιμότητας.

Τροπολογία 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Μέτρα εφαρμογής και επιβολής

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
και ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να λαμβάνουν τα εξής, μεταξύ
άλλων, μέτρα που παρατίθενται 
κατωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση:
α) για οποιονδήποτε ιστότοπο:
) να παρακολουθούν καταγγελίες μη 
προσβασιμότητας ιστοτόπων εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·
ii) να ενεργούν ως κέντρο πόρων για 
δημόσιους φορείς και αρχές·
iii) να εκπαιδεύουν δημόσιους 
υπαλλήλους και προσωπικό δημόσιων 
φορέων και οργανισμών ως προς την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων και τις 
υπηρεσίες Ιστού·
iv) να παρέχουν συστάσεις για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
β) για οποιονδήποτε ιστότοπο δεν παρέχει 
πλήρη προσβασιμότητα:
) σε περίπτωση που η αδυναμία παροχής 
πλήρους προσβασιμότητας συνάδει με 
την παρούσα οδηγία, να απαιτούν τη 
σήμανση του ιστοτόπου με κατάλληλες, 
σαφώς διατυπωμένες και ευνόητες 
προειδοποιήσεις στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στα οποία 
χρησιμοποιείται ο ιστότοπος σχετικά με 
τους εκάστοτε φραγμούς ως προς την 



PE514.740v01-00 72/105 AM\941519EL.doc

EL

προσβασιμότητά του.

Or. en

Τροπολογία 170
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Μέτρα εφαρμογής και επιβολής

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
και ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να λαμβάνουν τα εξής, μεταξύ 
άλλων, μέτρα που παρατίθενται 
κατωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση:
α) για οποιονδήποτε ιστότοπο:
) να παρακολουθούν καταγγελίες μη 
προσβασιμότητας ιστοτόπων εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·
ii) να ενεργούν ως κέντρο πόρων για 
δημόσιους φορείς και αρχές·
iii) να εκπαιδεύουν δημόσιους 
υπαλλήλους και προσωπικό δημόσιων 
φορέων και οργανισμών ως προς την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων και τις 
υπηρεσίες Ιστού·
iv) να παρέχουν συστάσεις για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
β) για οποιονδήποτε ιστότοπο δεν παρέχει 
πλήρη προσβασιμότητα:
) σε περίπτωση που η αδυναμία παροχής 
πλήρους προσβασιμότητας συνάδει με 
την παρούσα οδηγία, να απαιτούν τη 
σήμανση του ιστοτόπου με κατάλληλες, 
σαφώς διατυπωμένες και ευνόητες 
προειδοποιήσεις στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στα οποία 
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χρησιμοποιείται ο ιστότοπος σχετικά με 
τους εκάστοτε φραγμούς ως προς την 
προσβασιμότητά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Τροπολογία 171
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Μέτρα εφαρμογής και επιβολής

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να λαμβάνουν τα εξής, μεταξύ 
άλλων, μέτρα που παρατίθενται 
κατωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση:
) να παρακολουθούν καταγγελίες μη 
προσβασιμότητας ιστοτόπων εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος·
ii) να ενεργούν ως κέντρο πόρων για 
δημόσιους φορείς και αρχές·
iii) να εκπαιδεύουν δημόσιους 
υπαλλήλους και προσωπικό δημόσιων 
φορέων και οργανισμών ως προς την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων και τις 
υπηρεσίες Ιστού·
iv) να παρέχουν συστάσεις για την 
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εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 172
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε 
συνεχή βάση τη συμμόρφωση των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε 
συνεχή βάση τη συμμόρφωση των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4.

Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
ορίζουν μια αρμόδια αρχή. Η εν λόγω 
αρμόδια αρχή είναι επίσης υπεύθυνη για 
την επιβολή της παρούσας οδηγίας και 
διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για 
τη διεξαγωγή των καθηκόντων της. Οι εν 
λόγω αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 
με αναπηρία. Κάθε κράτος μέλος 
καθορίζει τα καθήκοντα, τις εξουσίες, 
την οργάνωση και τις λεπτομέρειες 
συνεργασίας της αρμόδιας αρχής.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις ορισθείσες 
αρμόδιες αρχές έως τις 30 Ιουνίου 2014.
Τα κράτη μέλη διατηρούν ενήμερη την 
Επιτροπή για τη συμμόρφωση των 
σχετικών ιστοτόπων και οι εν λόγω 
πληροφορίες δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
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Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να ενημερώνουν 
προσιτά τους χρήστες ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην 
ορισθείσα αρμόδια αρχή. Η υποβολή 
καταγγελιών πρέπει να καθίσταται 
δυνατή με προσιτό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
εργασίας αποτελούμενη από 
εκπροσώπους της Επιτροπής και 
εκπροσώπους από τα κράτη μέλη που θα 
συνεδριάζει ετησίως, προκειμένου να 
συζητά τα αποτελέσματα των μέτρων 
παρακολούθησης και ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Στην εν λόγω ομάδα εργασίας 
συμμετέχουν ενεργά οικείοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
αναπηρία και αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.

Or. en
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Τροπολογία 175
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
εργασίας αποτελούμενη από 
εκπροσώπους της Επιτροπής και 
εκπροσώπους από τα κράτη μέλη που θα 
συνεδριάζει ετησίως, προκειμένου να 
συζητά τα αποτελέσματα των μέτρων 
παρακολούθησης και ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Στην εν λόγω ομάδα εργασίας 
συμμετέχουν ενεργά οικείοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
αναπηρία και αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε και εθνικό επίπεδο, πρέπει να αξιοποιούν 
την εμπειρία των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων αυτών στον εν 
λόγω τομέα, με τη συμμετοχή τους σε μια ομάδα εργασίας για τη συζήτηση σχετικά με τα 
αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία συνάδει με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και θα διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς τα άτομα αυτά θα 
επιβεβαιώνουν κατά πόσον ένας ιστότοπος είναι προσιτός από τη σκοπιά του χρήστη.

Τροπολογία 176
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)



AM\941519EL.doc 77/105 PE514.740v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή δύναται να συγκροτήσει 
ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 
εκπροσώπους της Επιτροπής και 
εκπροσώπους από τα κράτη μέλη που θα 
συνεδριάζει ετησίως, προκειμένου να 
συζητά τα αποτελέσματα των μέτρων 
παρακολούθησης και ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν 
οικείοι ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
αναπηρία ή/και αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 177
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή συγκροτεί τακτική 
ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση 
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών της 
παρούσας οδηγίας. Η ομάδα εργασίας 
αποτελείται από εκπροσώπους που 
διορίζονται από τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και την κοινωνία των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 178
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3. Η μέθοδος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Η μεθοδολογία αυτή είναι 
διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και 
δυνατόν να αναπαραχθεί, και καθορίζεται 
σε στενή συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Η 
μέθοδος δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της επείγουσας ανάγκης προσβασιμότητας των ιστοτόπων, η μεθοδολογία 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας πρέπει να εκδοθεί 
το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας. Επίσης, η συμμετοχή των 
οικείων ενδιαφερομένων φορέων στην ανάπτυξη της εν λόγω μεθοδολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
αυτών, θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας για τα επακόλουθα καθήκοντα 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
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εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3. Η μέθοδος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Η μεθοδολογία αυτή είναι 
διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και 
δυνατόν να αναπαραχθεί, και καθορίζεται 
σε στενή συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Η 
μέθοδος δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3. Η μέθοδος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Η μεθοδολογία αυτή είναι 
διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και 
δυνατόν να αναπαραχθεί, και καθορίζεται 
σε στενή συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
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με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Η 
μέθοδος δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 181
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3. Η μέθοδος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Η μεθοδολογία αυτή είναι 
διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και 
καθορίζεται σε στενή συνεργασία με τις 
ενδιαφερόμενες αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Η 
μέθοδος δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 182
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 4. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
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εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3. Η μέθοδος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

εκτελεστικών πράξεων, τη μέθοδο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
σχετικών ιστοτόπων με τις απαιτήσεις 
ιστο-προσβασιμότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η μέθοδος 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 183
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σύμφωνα με μια μεθοδολογία 
έρευνας που συνδυάζει ανάλυση από 
εμπειρογνώμονες με εμπειρία χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων χρηστών με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 184
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

6. Οι ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή 
καθορίζονται από την Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση 
να δημοσιοποιήσουν, με ιδιαίτερα 
προσβάσιμο τρόπο, τον κατάλογο των 
ιστοτόπων των δημόσιων οργανισμών 
που δεν είναι προσβάσιμοι.

Or. es

Τροπολογία 186
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Εκθέσεις

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά διετία 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με το 
αποτέλεσμα της παρακολούθησης που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, 
περιλαμβανομένων των δεδομένων των 
μετρήσεων και, ενδεχομένως, του 
καταλόγου των ιστοτόπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. 
Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή.
2. Η έκθεση καλύπτει επίσης τις ενέργειες 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων 
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ενδεχομένων γενικών συμπερασμάτων 
από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, βάσει 
της παρακολούθησης
3. Οι ρυθμίσεις για την υποβολή 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή καθορίζονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα άτομα με αναπηρία και οι 
οργανώσεις που τα εκπροσωπούν πρέπει 
να συμμετέχουν σε όλες τις νέες 
προδιαγραφές των απαιτήσεων ιστο-
προσβασιμότητας, όπως αυτές που 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 188
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχετική αναφορά μεταφέρεται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 189
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχετική αναφορά μεταφέρεται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο την 30ή Ιουνίου 2014. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Οι 
διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την 
αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Οι 
διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια 
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 
τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την 
αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη 
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μέλη. μέλη.

Or. es

Τροπολογία 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, σύμφωνα με το 
διοικητικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιό 
τους σε όλους τους ιστότοπους:
α) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε εθνικό επίπεδο το 
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
β) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε περιφερειακό επίπεδο 
ή σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων το 
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
γ) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα ή σε περιοχές κάτω των 
100.000 κατοίκων το αργότερο έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017,
δ) που χρησιμοποιούνται από φορείς οι 
οποίοι παρέχουν βασικές υπηρεσίες στο 
κοινό το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, οι τύποι των οποίων 
καθορίζονται στο παράρτημα.

Or. es

Τροπολογία 192
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 σε κάθε νέο ιστότοπο ή σε 
ιστοτόπους που σχεδιάζονται εκ νέου από 
την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 193
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 σε όλους τους 
υφιστάμενους ιστοτόπους έως τις 30 
Ιουνίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 194
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 
3 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 
επισυνάπτουν ανακοίνωση για να 
ενημερώνουν τους χρήστες του ιστότοπου 
ποιο μέρος του ιστότοπου δεν είναι ακόμη 
προσβάσιμο και για ποιον λόγο. Τα κράτη 
μέλη γνωστοποιούν επίσης τις εν λόγω 
πληροφορίες στην Επιτροπή. 
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Or. en

Τροπολογία 195
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τα 
διοικητικά, θεσμικά και νομικά πλαίσιά 
τους, σε όλους τους νέους ιστοτόπους που 
ανήκουν στον δημόσιο τομέα από τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
σε όλους τους ιστοτόπους:
α) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε εθνικό και 
ομοσπονδιακό επίπεδο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2015,
β) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε περιφερειακό επίπεδο 
ή αφορούν αστικά κέντρα άνω των 
100.000 πολιτών μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2016,
γ) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε τοπικό επίπεδο μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2017,
δ) που χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος στο κοινό έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017, οι τύποι των 
οποίων καθορίζονται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 



PE514.740v01-00 88/105 AM\941519EL.doc

EL

bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Τροπολογία 196
Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας η Επιτροπή διεξάγει 
επανεξέταση της εφαρμογής της και 
δημοσιοποιεί τα πορίσματα της εν λόγω 
επανεξέτασης. 

Or. en

Τροπολογία 197
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – υποκεφαλίδα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2)

(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2, στοιχείο α)

Or. fr

Τροπολογία 198
Claude Moraes

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

(1α) Εθνικές, περιφερειακές και 
διοικητικές υπηρεσίες: πιστοποιητικά, 
προσωπικά έγγραφα, δηλώσεις προς την 
αστυνομία, νομική υποστήριξη, εκλογές, 
υπηρεσίες επιγραμμικής επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 199
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος: κοινωνική ασφάλιση, 
υπηρεσίες απασχόλησης και κατάρτισης, 
κοινωνική στέγη, παιδοκομία, 
μακροπρόθεσμη περίθαλψη, υπηρεσίες 
κοινωνικής συνδρομής.

Or. en

Τροπολογία 200
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 3

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, π.χ. 
επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, 
ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή 
άμεση καταβολή), φοιτητικά επιδόματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση άνω και κάτω τελείας θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
περιορίζονται στα παραδείγματα που ακολουθούν. Η φράση «παραδείγματος χάρη (π.χ.)» 
σημαίνει ότι ο κατάλογος που ακολουθεί αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή και δεν είναι 
περιοριστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 201
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δικτυακές υπηρεσίες: φυσικό αέριο, 
ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες ύδρευσης, 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, 
τηλεπικοινωνίες.

Or. en

Τροπολογία 202
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο ή
άδεια οδήγησης

(4) Προσωπικά έγγραφα, π.χ. διαβατήριο, 
άδεια οδήγησης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση άνω και κάτω τελείας θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
περιορίζονται στα παραδείγματα που ακολουθούν. Η φράση «παραδείγματος χάρη (π.χ.)» 
σημαίνει ότι ο κατάλογος που ακολουθεί αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή και δεν είναι 
περιοριστικού χαρακτήρα.
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Τροπολογία 203
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Υπηρεσίες που αφορούν τις 
μεταφορές

Or. en

Τροπολογία 204
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια και διa βίου εκπαίδευση, 
καθώς και μαθήματα ή δραστηριότητες 
εκτός προγράμματος σπουδών που 
προσφέρονται από δημόσια ιδρύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σπουδαιότητας της παρούσας νομοθετικής πράξης, οι υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος όπως η εκπαίδευση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, είναι επίσης απαραίτητο να αντιμετωπίζεται η εν λόγω 
ουσιώδης υπηρεσία με ολιστική προσέγγιση.

Τροπολογία 205
Claude Moraes

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

(7α) Τραπεζικές και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες

Or. en

Τροπολογία 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή 
πανεπιστημιακή σχολή

(10) Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκπαίδευση 
ενηλίκων

Or. es

Τροπολογία 207
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή 
πανεπιστημιακή σχολή

(10) Εγγραφή σε πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ή 
πανεπιστημιακή σχολή και δια βίου 
μάθηση

Or. en

Τροπολογία 208
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Εγγραφές σε διαγωνισμούς 
δημοσίου

Or. fr

Τροπολογία 209
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Εγγραφές στις τελικές εξετάσεις 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Or. fr

Τροπολογία 210
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Αναγγελία αλλαγής διεύθυνσης 
κατοικίας

(11) Κατοικία και αναγγελία αλλαγής 
διεύθυνσης κατοικίας

Or. en

Τροπολογία 211
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 11 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Υπηρεσίες πληροφοριών 
τουριστικών γραφείων

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Ευρώπης, είναι σημαντική η παροχή 
πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών που παρέχουν τα τουριστικά γραφεία στους 
ιστοτόπους τους.

Τροπολογία 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπηρεσίες υγείας: πληροφορίες με 
διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές 
υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.

(12) Υπηρεσίες υγείας

Or. es

Τροπολογία 213
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπηρεσίες υγείας: πληροφορίες με 
διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές 
υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.

(12) Υπηρεσίες υγείας: 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, πληροφορίες 
με διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές 
υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.
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Or. en

Τροπολογία 214
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Υπηρεσίες υγείας: πληροφορίες με 
διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές 
υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.

(12) Υπηρεσίες υγείας, π.χ. πληροφορίες 
με διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές 
υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση άνω και κάτω τελείας θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
περιορίζονται στα παραδείγματα που ακολουθούν. Η φράση «παραδείγματος χάρη (π.χ.)» 
σημαίνει ότι ο κατάλογος που ακολουθεί αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή και δεν είναι 
περιοριστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Φυσικό αέριο, θέρμανση, 
ηλεκτρισμός, υπηρεσίες ύδρευσης.

Or. es

Τροπολογία 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Φυσικό αέριο, θέρμανση, ηλεκτρικό 
ρεύμα, υπηρεσίες ύδρευσης

Or. en

Τροπολογία 217
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Ιστότοπο πολιτιστικών και 
επιστημονικών οντοτήτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πολιτισμός και η γνώση είναι επίσης προσβάσιμοι. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο παράρτημα όλο το περιεχόμενο και οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται από 
οντότητες όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, θέατρα κ.λπ.

Τροπολογία 218
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Βασικές υπηρεσίες μέσων 
ενημέρωσης και πληροφόρησης (π.χ.: 
εφημερίδες σε ηλεκτρονική μορφή, 
αρχεία πολυμέσων, ...)

Or. de
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Τροπολογία 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
μεταφορές.

Or. es

Τροπολογία 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Υπηρεσίες που αφορούν τις 
δημόσιες μεταφορές

Or. en

Τροπολογία 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Or. es

Τροπολογία 222
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια και δια βίου εκπαίδευση, 
καθώς και μαθήματα ή δραστηριότητες 
εκτός προγράμματος σπουδών που 
προσφέρονται από δημόσια ιδρύματα

Or. en

Τροπολογία 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Βασικές τραπεζικές και 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, (όπως βασικός 
λογαριασμός πληρωμών, ασφάλιση 
οικοσκευής και ασφάλιση κτιρίου, 
ασφάλειες ζωής ή ιατρική ασφάλιση)

Or. en

Τροπολογία 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Δίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.

Or. es
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Τροπολογία 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – παράγραφος 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Or. en

Τροπολογία 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες βασικών ασφαλίσεων (όπως 
βασικοί λογαριασμοί πληρωμών, 
ασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου 
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κατοικίας, ασφάλεια ζωής ή ιατρική 
ασφάλιση).

Or. es

Τροπολογία 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12στ) Εκ του νόμου προβλεπόμενα και 
συμπληρωματικά συστήματα κοινωνικής 
προστασίας τα οποία είναι οργανωμένα 
με διάφορους τρόπους (ταμεία 
αλληλασφάλισης ή επαγγελματικοί 
φορείς), και καλύπτουν τους βασικούς 
κινδύνους της ζωής, καθώς και τους 
κινδύνους που συνδέονται με την υγεία, 
το γήρας, τα εργατικά ατυχήματα, την 
ανεργία, τη σύνταξη ή την αναπηρία.

Or. es

Τροπολογία 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12στ) Υπηρεσίες υποχρεωτικών και 
συμπληρωματικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, οργανωμένων 
κατά διάφορους τρόπους (οργανισμοί 
αλληλοβοήθειας ή επαγγελματικοί 
οργανισμοί), που καλύπτουν τους 
κυριότερους κινδύνους της ζωής, όπως 
εκείνους που συνδέονται με την υγεία, τη 
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γήρανση, τα εργατικά ατυχήματα, την 
ανεργία, τη σύνταξη και την αναπηρία. 
(7) Υπηρεσίες παιδοκομίας

Or. en

Τροπολογία 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ζ) Υπηρεσίες παιδικής φροντίδας.

Or. es

Τροπολογία 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ζ) Ενημέρωση του κοινού

Or. en

Τροπολογία 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12η) Άλλες βασικές υπηρεσίες που 
παρέχονται απευθείας στο κοινό για να 
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διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και 
να προστατέψουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα (όπως υπηρεσίες παροχής 
βοήθειας σε πρόσωπα που 
αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα, 
όπως π.χ. χρέη ή επαγγελματικά 
προβλήματα, υπηρεσίες επανένταξης ή 
αποκατάστασης και υπηρεσίες παροχής 
κοινωνικής στέγασης για απόρους ή για 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες).

Or. es

Τροπολογία 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12η) 112 Υπηρεσίες βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης

Or. en

Τροπολογία 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12θ) Δημόσια εκπαίδευση

Or. en
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Τροπολογία 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12θ) Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και 
ευρωπαϊκές εκλογές.

Or. es

Τροπολογία 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ι) Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Or. es

Τροπολογία 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ι) Πολιτιστικές δραστηριότητες

Or. en

Τροπολογία 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ια (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ια) Πολιτιστικές δραστηριότητες και 
πολιτιστικά κέντρα.

Or. es

Τροπολογία 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ιβ) Γραφεία πληροφοριών και 
τουρισμού.

Or. es

Τροπολογία 240
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι ιστοτόπων φορέων παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
(κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο β)
(1) Υπηρεσίες μεταφορών
(2) Ταχυδρομικές υπηρεσίες
(3) Υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με 
τις εκλογικές διαδικασίες
(4) Υπηρεσίες παροχής ενέργειας
(5) Υπηρεσίες επικοινωνίας
(6) Βασικές τραπεζικές υπηρεσίες
(7) Υπηρεσίες υγείας
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Or. fr


