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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\937414EL.doc 3/35 PE513.011v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................32



PE513.011v01-00 4/35 PR\937414EL.doc

EL



PR\937414EL.doc 5/35 PE513.011v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προσβασιμότητα σε ιστότοπους οργανισμών του δημόσιου τομέα
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2013/0340(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0721),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0394/2012),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2013),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα

για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και των 
ιστοτόπων τους οποίους διαχειρίζονται 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
στο ευρύ κοινό

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3

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 

(13) Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε 
επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνία 
σχετικά με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για ιστότοπους 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται 
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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.

φορείς παροχής βασικών υπηρεσιών στο 
ευρύ κοινό, 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. en

Τροπολογία 4

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 δημόσιες υπηρεσίες 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.

Or. en

Τροπολογία 5

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 

(19) Η οδηγία πρέπει να στοχεύει στην 
εξασφάλιση ότι όλοι οι τύποι ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
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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.

οργανισμών που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες, απαραίτητες για το κοινό, θα 
καταστούν προσβάσιμοι σύμφωνα με 
κοινές απαιτήσεις. Αυτοί οι τύποι των 
ιστοτόπων που χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, απαριθμούνται  στο 
παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 6

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 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 

(20) Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας για
όλους τους τύπους ιστοτόπων οργανισμών 
του δημόσιου τομέα και ιστοτόπων που 
χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες. 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 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.
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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. en

Τροπολογία 7

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 σχετικού 
ιστοτόπου 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
τακτικές εκθέσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και, 
γενικότερα, τον κατάλογο των δράσεων 
που αναλαμβάνονται σε εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
σχετικοί ιστότοποι είναι προσβάσιμοι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας που προβλέπονται από 
την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για κατά περίπτωση περαιτέρω 
προσδιορισμό αυτών των απαιτήσεων και 
για τον καθορισμό των ευρωπαϊκών 
προτύπων ή των μερών τους τα οποία, 
ελλείψει εναρμονισμένων προτύπων, θα 
παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας για τους 
σχετικούς ιστότοπους που πληρούν τα εν 
λόγω πρότυπα ή τα μέρη τους. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(26) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
σχετικοί ιστότοποι είναι προσβάσιμοι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας που προβλέπονται από 
την παρούσα οδηγία, και ότι οι απαιτήσεις 
αυτές είναι σαφείς και κατανοητές για 
τους φορείς που εμπλέκονται στην 
εφαρμογή της οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
φορέων εκμετάλλευσης των ιστοτόπων 
και του προσωπικού των δημόσιων 
διοικήσεων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την παροχή διευκρινίσεων που 
αφορούν αυτές τις απαιτήσεις, κατά
περίπτωση, χωρίς τροποποίησή τους και 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
ευρωπαϊκών προτύπων ή των μερών τους 
τα οποία, ελλείψει εναρμονισμένων 
προτύπων, θα παρέχουν τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας για τους σχετικούς 
ιστότοπους που πληρούν τα εν λόγω 
πρότυπα ή τα μέρη τους. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 9

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 των 
ιστοτόπων που χρησιμοποιούνται από 
επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στο ευρύ κοινό, 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. en

Τροπολογία 10

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 ιστοτόπων που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν βασικές υπηρεσίες για 
όλους τους χρήστες, ιδίως για άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς, 
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συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 11

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 και ιστοτόπων που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στο 
κοινό, οι τύποι των οποίων καθορίζονται 
στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 12

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 από εκείνους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως 
ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Ως «ιστότοποι που ανήκουν σε 
οργανισμούς του δημόσιου τομέα", 
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νοούνται οι ιστότοποι που 
δημιουργήθηκαν, παρέχονται, 
διατηρούνται ή συγχρηματοδοτούνται 
από φορείς του δημόσιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Ως "ιστότοποι που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν βασικές υπηρεσίες" 
νοούνται οι ιστότοποι που αναφέρονται 
στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 17

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 όλοι
οι διαφορετικοί τύποι  αυτών των 
ιστοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 1
(2), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση από 
κινητές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο 
μέσο.

Or. en
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Τροπολογία 18

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 το 
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, έλεγχο 
ταυτότητας, και συναλλαγές, όπως 
διεκπεραίωση υποθέσεων και 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.

Or. en

Τροπολογία 19

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
περιεχόμενα 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 εφαρμογή για 
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 20

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) 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. 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 ή 
βοηθητικών και εναλλακτικών μέσων 
επικοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) 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.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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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, την πλοήγηση, το χειρισμό, 
την αλληλεπίδραση και την κατανόηση 
των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του 
περιεχομένου, εφόσον απαιτηθεί, 
παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
εναλλακτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 25

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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27

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. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
παρέχονται σε προσιτή μορφή.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την εφαρμογή των 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την εφαρμογή των 
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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.

απαιτήσεων ιστο-προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, σε 
όλους του ιστότοπους επιπροσθέτως των 
σχετικών ιστοτόπων, ιδιαίτερα, στους 
ιστότοπους  που καλύπτονται από 
υφιστάμενη εθνική νομοθεσία ή από 
συναφή μέτρα περί ιστο-προσβασιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 29

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 και την κοινωνία των πολιτών, 
προκειμένου να εξετάσουν, για τους 
σκοπούς της τακτικής 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 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Παρακολούθηση

Or. en
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Τροπολογία 31

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.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις ορισθείσες 
αρμόδιες αρχές έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ορισθείσα αρμόδια αρχή είναι 
επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση 
τυχόν καταγγελιών από χρήστες ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τυχόν μη-
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ιστο-
προσβασιμότητας των εν λόγω 
ιστοτόπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
(1).
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να ενημερώνουν τους χρήστες 
ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην 
ορισθείσα αρμόδια αρχή.
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Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
εργασίας αποτελούμενη από 
εκπροσώπους της Επιτροπής και 
εκπροσώπους από τα κράτη μέλη που θα 
συνεδριάζει τακτικά, ύστερα από 
πρόσκληση της Επιτροπής, προκειμένου 
να συζητά τα αποτελέσματα των μέτρων 
παρακολούθησης και ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en



PR\937414EL.doc 23/35 PE513.011v01-00

EL

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση αυτή καλύπτει επίσης τις 
δράσεις που διεξάγονται κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 6.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36

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 εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται 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 θα πρέπει 
να είναι διαφανής, μεταβιβάσιμη, 
συγκρίσιμη και δυνατόν να αναπαραχθεί, 
και θα καθορίζεται σε στενή συνεργασία 
με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3. Η μέθοδος 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 37

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικές 
εκθέσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του 
ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 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 
ενδεχομένων γενικών συμπερασμάτων 
από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, βάσει 
της παρακολούθησης
3. Οι ρυθμίσεις για την υποβολή 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην 
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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 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επισύρουν οι 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο 
στις 30 Ιουνίου 2014 και κοινοποιούν 
αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα 
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που αναφέρονται στο άρθρο 3 (1), 
σύμφωνα με τα διοικητικά, θεσμικά και 
νομικά πλαίσιά τους σε όλους τους 
ιστοτόπους:
α) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε εθνικό επίπεδο μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2016,
β) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε περιφερειακό επίπεδο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018,
γ) που ανήκουν σε οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα σε τοπικό επίπεδο μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2020,
δ) που χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στο κοινό έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 , οι τύποι των οποίων 
καθορίζονται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας και διαβιβάζει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο το αργότερο στις ... *. Η εν 
λόγω έκθεση αξιολογεί το κατά πόσον 
αυτή η οδηγία έχει επιτύχει τους στόχους
της, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας των ιστοτόπων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σύγκλιση των 
τεχνολογιών και τη χρήση άλλων 
τεχνολογιών και συσκευών για την 
πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο.

___________
* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
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της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι ιστοτόπων οργανισμών του 
δημόσιου τομέα

Τύποι ιστοτόπων που χρησιμοποιούνται 
από επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Φορολογία εισοδήματος: υποβολή 
δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού

(1) Φυσικό αέριο, θέρμανση, ηλεκτρικό 
ρεύμα, υπηρεσίες ύδρευσης.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας (2) Υπηρεσίες που αφορούν τις 
μεταφορές.

Or. en



PE513.011v01-00 28/35 PR\937414EL.doc

EL

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – 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) Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο ή 
άδεια οδήγησης

(4) Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ταξινόμηση οχημάτων (5) Βασικές τραπεζικές και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες, (όπως βασικός λογαριασμός 
πληρωμών, ασφάλιση οικοσκευής και 
ασφάλιση κτιρίου, ασφάλειες ζωής ή 
ιατρική ασφάλιση).

Or. en



PR\937414EL.doc 29/35 PE513.011v01-00

EL

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αίτηση για έκδοση οικοδομικής 
άδειας

(6) Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δήλωση στην αστυνομία, π.χ. σε 
περίπτωση κλοπής

(7) Υποχρεωτικά και συμπληρωματικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
οργανωμένα κατά διάφορους τρόπους 
(οργανισμοί αλληλοβοήθειας ή 
επαγγελματικοί οργανισμοί), που 
καλύπτουν τους κυριότερους κινδύνους 
της ζωής, όπως εκείνους που συνδέονται 
με την υγεία, τη γήρανση, τα εργατικά 
ατυχήματα, την ανεργία, τη σύνταξη και 
την αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Υπηρεσίες υγείας.

Or. en
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Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικού 
γέννησης ή γάμου

(9) Υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή 
πανεπιστημιακή σχολή

(10) Άλλες σημαντικές υπηρεσίες που 
παρέχονται απευθείας στο κοινό για να 
διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και 
τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων (όπως υπηρεσίες παροχής 
βοήθειας σε πρόσωπα που 
αντιμετωπίζουν προσωπικές κρίσεις, 
όπως χρέη ή ανεργία, υπηρεσίες 
επανένταξης και αποκατάστασης, και 
υπηρεσίες κοινωνικής στέγασης για 
μειονεκτούντα άτομα ή ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες).

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Αναγγελία αλλαγής διεύθυνσης 
κατοικίας

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – 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.

διαγράφεται

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στην σημερινή ψηφιακή εποχή οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται ολοένα και 
συχνότερα σε διαδικτυακή μορφή.  Συνεπώς η ποσότητα των ιστοτόπων του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.  Σήμερα, υπάρχουν ήδη πάνω από 761.000 
ιστότοποι του δημόσιου τομέα που προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες.  
Ωστόσο, επί του παρόντος λιγότερο από το 10% των δικτυακών τόπων στην ΕΕ είναι 
προσβάσιμοι σύμφωνα με τα πρότυπα ιστο-προσβασιμότητας.

Η αγορά ιστο-προσβασιμότητας της ΕΕ αποτελείται από περισσότερες από 175.000 
επιχειρήσεις.  Ο κύκλος εργασιών δημιούργησε απασχόληση για περίπου 1 εκατομμύριο 
ανθρώπους που εργάζονται στη βιομηχανία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και εκτιμάται 
σε περίπου 144 δισεκατομμύρια ευρώ.  Η οικονομική επίπτωση για την ΕΕ, καθώς και η 
μεγάλη διαφορά που υπάρχει με τους μη-προσβάσιμους ιστοτόπους, κάνει την ιστο-
προσβασιμότητα μια προσοδοφόρα επιχείρηση στον κοινωνικό τομέα με σημαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης.  Έτσι, η ιστο-προσβασιμότητα μπορεί να 
αναπτύξει περαιτέρω την ενιαία αγορά και να καταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες 
διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιστο-προσβασιμότητα είναι ζωτικής σημασίας, ώστε όλοι να μπορούν να κάνουν χρήση 
των ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.  Οι οργανισμοί του 
δημόσιου τομέα και  άλλοι φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες προς το κοινό πρέπει να 
υιοθετήσουν μια συνολική πρακτική πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ευθύνες τους απέναντι σε όλους τους πολίτες.

Πολιτικό υπόβαθρο

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τα όργανα της ΕΕ για την προώθηση και 
τη βελτίωση της ιστο-προσβασιμότητας, όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-2020· το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση 2011-2015· το ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη, προγράμματα κοινοτικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της Ε & Α 
για την εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων ιστο-προσβασιμότητας. Επιπλέον, η αναθεώρηση 
των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις περιέχει αναφορές στην ιστο-προσβασιμότητα.  Τα 
κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να βελτιώσουν την εν γένει προσβασιμότητα των δημόσιων 
δικτυακών τόπων.  Συγκεκριμένα, η υπουργική δήλωση της Ρίγα ανέφερε ότι όλοι οι 
δημόσιοι ιστότοποι πρέπει να είναι προσβάσιμοι έως το 2010.

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία ή έχουν λάβει άλλα μέτρα 
για την ιστο-προσβασιμότητα, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά 
που προκαλούνται από τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των  προσεγγίσεων σε εθνικό 
επίπεδο, στα ευρωπαϊκά κράτη.

Η πρόταση της Επιτροπής

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των 
ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα »(COM (2012) 721).  Σε αυτό το σχέδιο οδηγίας, 



PR\937414EL.doc 33/35 PE513.011v01-00

EL

θεσπίζονται ειδικές τεχνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη καθιστούν 
προσιτό το περιεχόμενο ορισμένων τύπων  ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα 
(που παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή των 
πολιτών στην οικονομία και την κοινωνία).  Η οδηγία στοχεύει στην προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα σε ιστότοπους οργανισμών του δημόσιου τομέα, μέσω καθορισμού 
εναρμονισμένων απαιτήσεων.

Η γνώμη του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια παρόμοια οδηγία και την 
αναγνώριση της ανάγκης για  εναρμόνιση των εθνικών μέτρων για το δημόσιο τομέα σε 
επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να τερματιστεί ο κατακερματισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στην αγορά ιστο-προσβασιμότητας.

Παρότι συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης οδηγίας, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα μέτρα 
που προτείνονται από την Επιτροπή δεν είναι ούτε επαρκή ούτε αρκετά μεγαλεπήβολα ώστε 
να κινηθούν αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.  Επίσης, αναγνωρίζει 
ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι μόνο το πρώτο από τα πολλά εμπόδια που τα άτομα 
με αναπηρία, ιδίως, αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή.  Καταλήγει, ως εκ τούτου, σε 
αυτό το σχέδιο έκθεσης, στην πρόταση να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και να 
εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα στον τομέα της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και 
της εφαρμογής μέτρων που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων 
στο κείμενο.

Αντικείμενο και σημασία του πεδίου εφαρμογής

Το άρθρο 1 ορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αναφέρεται σε μια λίστα με δώδεκα 
είδη  ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα, τα οποία, σύμφωνα με την άσκηση 
συγκριτικής αξιολόγησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του 2001 είναι απαραίτητα για τη 
συμμετοχή του κοινού στην οικονομία και την κοινωνία.  Ωστόσο, ο κατάλογος αυτός δεν 
εξαντλεί τους τύπους ιστοτόπων και δεν καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών και των βασικών υπηρεσιών προς το κοινό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε "υποθετικές δευτερογενείς επιπτώσεις εξάπλωσης" σε 
άλλους ιστοτόπους  που πρέπει να καταστούν προσβάσιμοι από δημόσιους οργανισμούς. Ο 
εισηγητής εκφράζει την ανησυχία ότι ο μηχανισμός αυτός δεν θα φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, καθώς στηρίζεται στην εθελοντική συμμόρφωση.  Η στρατηγική αυτή δεν έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική και δεν υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην προσέγγιση της 
Επιτροπής και την ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα στον τομέα των πληροφοριών και 
της επικοινωνίας του σήμερα.  Προτείνει όλοι οι ιστότοποι οργανισμών του δημόσιου τομέα 
να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και να εφαρμοστεί σταδιακά η οδηγία 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έως το 2020.  Επιπλέον, ένας περιορισμένος 
αριθμός  ιστοτόπων για βασικές υπηρεσίες προς το κοινό που παρέχονται από άλλους φορείς, 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και υλοποιηθούν έως το 2020. Ένας κατάλογος με τους 
τύπους των ιστοτόπων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες στο κοινό περιλαμβάνεται στο παράρτημα.
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Το νέο πεδίο εφαρμογής θα αντανακλά  τις δεσμευτικές υποχρεώσεις που καθορίζονται στην 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τις 
δεσμεύσεις στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη για την προώθηση της ψηφιακής 
κοινωνικής ένταξης και της εμπιστοσύνης στην αγορά για την απρόσκοπτη πρόσβαση.

Ορισμοί

Οι ορισμοί που προτείνονται από την Επιτροπή, δεν αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές 
τεχνολογικές εξελίξεις.  Η ηλεκτρονική πληροφόρηση και οι υπηρεσίες όλο και περισσότερο 
λαμβάνονται από φορητές κινητές συσκευές, σε αντίθεση με τους επιτραπέζιους υπολογιστές.  
Συσκευές κινητής επικοινωνίας, καθώς και κινητές διαδικτυακές εφαρμογές που 
σχεδιάστηκαν από τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων  έχουν καταστεί η προτιμώμενη μορφή 
πρόσβασης από τους χρήστες.  Ως εκ τούτου, οι ορισμοί σχετικά με την «σχετικός 
ιστότοπος», « περιεχόμενο ιστότοπου» και «παράγοντες χρήστη» στο άρθρο 2 της οδηγίας 
πρέπει να αναγνωρίζουν ρητά το γεγονός αυτό.

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να ενισχυθεί ο ορισμός "περιεχόμενο του ιστότοπου" ώστε 
να περιλαμβάνει ιδίως λειτουργίες που παρέχονται μέσω ιστοτόπων, και είναι εξωτερικές 
προς τον δικτυακό τόπο του σχετικού δημοσίου φορέα ή οντότητας, και να καλύπτονται από 
το πεδίο εφαρμογής μόνο αν η εξωτερική ιστοσελίδα είναι το μόνο μέσο με το οποίο οι 
πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται στο χρήστη.

Απαιτήσεις για ιστο-προσβασιμότητα

Ο εισηγητής υποστηρίζει μια φιλόδοξη προσέγγιση και ως εκ τούτου επιδιώκει να 
«επιτρέψει» τη διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα καθώς 
και άλλων φορέων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στο κοινό, με άλλους πράκτορες χρήστη.  
Η δυνατότητα διαλειτουργικότητας είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν 
υποβοηθητική τεχνολογία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Το άρθρο 7 ορίζει την υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των κρατών 
μελών σχετικά με τις τακτικές ενημερώσεις του διαδικτυακού περιεχομένου.  Η βασική 
μεθοδολογία καθορίζεται από την Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς 
της σχετικής βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών και βασίζεται σε διαφανείς, 
μεταβιβάσιμες και αντιπροσωπευτικές αρχές.  Ο εισηγητής προτείνει δύο ξεχωριστά άρθρα 
σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σαφής διάκριση μεταξύ των δύο υποχρεώσεων και η καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την καθιέρωση από την Επιτροπή της συνεχούς παρακολούθησης.  Τα 
κράτη μέλη ορίζουν μια αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση τυχόν 
καταγγελιών από χρήστες του δικτυακού τόπου ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας των σχετικών ιστοτόπων.
Προς το συμφέρον της διαφάνειας, ο μηχανισμός παρακολούθησης προβλέπει επιπλέον ένα 
μηχανισμό δεδομένων, όπου τα κράτη μέλη θα υποβάλουν την έκθεσή τους σχετικά με το 
αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργείται δημόσια.  Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής και εκπροσώπους από τα κράτη μέλη θα 
συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση της Επιτροπής για να συζητά περαιτέρω τα 
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αποτελέσματα της παρακολούθησης και τις βέλτιστες πρακτικές.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία σημαντικές 
παράμετροι εφαρμογής επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.  Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής, θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με αποτελεσματικές 
και αναλογικές κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων.  Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να διευκρινίζει, κατά περίπτωση, τις εναρμονισμένες απαιτήσεις σχετικά με την 
ιστο-προσβασιμότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία ότι με την αλλαγή των απαιτήσεων του άρθρου 3, ο 
πυρήνας της οδηγίας θα πρέπει να αλλάξει.  Για το λόγο αυτό, συνιστά περιορισμό της 
χρήσης της δυνατότητας έκδοσης κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις μόνον σε ορισμένες 
περιστάσεις και σκοπούς, χωρίς τροποποίηση των ίδιων των απαιτήσεων.


