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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/     / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων

επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1,

στοιχεία γ) και δ),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 190 της 18.6.1998, σ. 10 και EE C .....
2 ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 112.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 150 της 28.5.1999,

σ. 27), κοινή θέση του Συµβουλίου της                  (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας δηµιουργεί σε όλα τα κράτη µέλη προβλήµατα ασφαλείας

και περιβάλλοντος, παρόµοιας φύσεως και σοβαρότητας·

(2) προς όφελος της οδικής ασφάλειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και του ισότιµου

ανταγωνισµού, τα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται

παρά µόνον εφόσον συντηρούνται έτσι ώστε να διατηρείται σε υψηλό βαθµό η πιστότητά

τους προς τις τεχνικές ρυθµίσεις·

(3) σύµφωνα µε την οδηγία 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για την

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των

µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 1, τα οχήµατα επαγγελµατικής

χρήσεως υπόκεινται ετησίως σε τεχνικό έλεγχο ο οποίος πραγµατοποιείται από

εξουσιοδοτηµένο οργανισµό·

(4) το άρθρο 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ 2 προβλέπει πολύπλευρη προσέγγιση των πτυχών που

αφορούν τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας των µέτρων που αποσκοπούν στη µείωση

της ρύπανσης που προκαλούν οι οδικές µεταφορές· το ευρωπαϊκό πρόγραµµα "Auto-oil Ι"

έχει ενσωµατώσει την προσέγγιση αυτή και παρέχει αντικειµενική αξιολόγηση του συνόλου

των πλέον αποδοτικών µέτρων στους τοµείς της τεχνολογίας των οχηµάτων, της ποιότητας

των καυσίµων, του ελέγχου και της συντήρησης καθώς και των µη τεχνικών µέτρων για τη

µείωση των εκποµπών που οφείλονται στις οδικές µεταφορές·

                                                
1 ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/52/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 26).
2 Οδηγία 94/12/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, της 23ης Μαρτίoυ

1994, περί των µέτρων πoυ πρέπει να ληφθoύν κατά της ατµoσφαιρικής ρύπανσης από τις
εκπoµπές oχηµάτων µε κινητήρα και περί τρoπoπoιήσεως της oδηγίας 70/220/ΕΟΚ (ΕΕ L100
της 19.4.1994, σ. 42).
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(5) έχοντας υπόψη την προσέγγιση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

υιοθέτησαν την οδηγία 98/70/ΕΚ 1 για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων και,

προκειµένου να θεσπιστούν αυστηρότερα πρότυπα εκποµπής, την οδηγία 98/69/ΕΚ 2 για τα

επιβατικά οχήµατα και τα ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα καθώς και την οδηγία

1999/    /ΕΚ 3 για τα φορτηγά·

(6) η παρούσα οδηγία εγγράφεται στην ίδια προσέγγιση· ωστόσο, φαίνεται ότι θα ήταν πλέον

αποτελεσµατικό, από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, να µην ενισχυθούν στο

στάδιο αυτό τα πρότυπα τα σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο που προβλέπει η οδηγία 96/96/ΕΚ

αλλά να καθιερωθούν οδικοί τεχνικοί έλεγχοι για να εξασφαλισθεί καθόλο το έτος η

εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας·

(7) πράγµατι, ο ετήσιος τεχνικός έλεγχος δεν θεωρείται επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα

οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως διατηρούνται πιστά προς τις τεχνικές ρυθµίσεις καθόλη τη

διάρκεια του έτους·

(8) η αποτελεσµατική εφαρµογή συµπληρωµατικών και στοχοθετηµένων οδικών τεχνικών

ελέγχων είναι σηµαντικό και αποδοτικό µέτρο, προκειµένου να ελέγχεται το επίπεδο

συντήρησης των εν κυκλοφορία οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως·

                                                
1 Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου

1998, σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντήζελ και την τροποποίηση της
οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58).

2 Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου
1998, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις
εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1).

3 Οδηγία 99/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της      , για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε
συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων
από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο
και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα και σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (ΕΕ L .........).
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(9) οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται χωρίς διακρίσεις λόγω της εθνικότητας

του οδηγού ή της χώρας όπου έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία το

όχηµα επαγγελµατικής χρήσεως·

(10) η µέθοδος επιλογής των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που υποβάλλονται στους

ελέγχους θα πρέπει να στηρίζεται σε στοχοθετηµένη προσέγγιση, αποδίδοντας ιδιαίτερη

σηµασία στον εντοπισµό των οχηµάτων που δίνουν περισσότερο την εντύπωση κακής

συντήρησής τους, και, ως εκ τούτου, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των ελέγχων που

διενεργούν οι αρχές, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο το κόστος και τις

καθυστερήσεις που προκύπτουν για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις·

(11) σε περίπτωση σοβαρών ελαττωµάτων του ελεγχοµένου οχήµατος, θα πρέπει να προβλεφθεί η

δυνατότητα, για τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια

κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία το όχηµα, να µπορούν να κληθούν να λάβουν τα

ενδεδειγµένα µέτρα και να ενηµερώνουν το κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα, σχετικά µε

τα τυχόν µέτρα παρακολούθησης που ελήφθησαν·

(12) τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση

1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης

των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1,

(13) σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτές

διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η

καθιέρωση συστήµατος οδικού τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως

που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη

µέλη και δύνανται συνεπώς λόγω των διαστάσεων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των

στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

1. Προκειµένου να βελτιωθούν η οδική ασφάλεια και το περιβάλλον, η παρούσα οδηγία

αποσκοπεί να εξασφαλίσει την αυστηρότερη τήρηση από τα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως που

κυκλοφορούν στο έδαφος της Κοινότητας, ορισµένων τεχνικών προϋποθέσεων που προβλέπονται

στην οδηγία 96/96/ΕΚ.

2. Στην παρούσα οδηγία καθορίζονται ορισµένες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή οδικών

τεχνικών ελέγχων των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στο έδαφος της

Κοινότητας.

3. Υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών ρυθµίσεων, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν

θίγουν επ'ουδενί το δικαίωµα των κρατών µελών να ασκούν ελέγχους που δεν καλύπτονται από την

παρούσα οδηγία, καθώς και να ελέγχουν άλλες πτυχές των οδικών µεταφορών, ιδίως τις σχετικές

µε τα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως. Eξάλλου, τίποτα δεν εµποδίζει ένα κράτος µέλος, στα

πλαίσια των ελέγχων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, να ελέγχει τα

σηµεία που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι σε χώρους άλλους από δηµόσιο δρόµο.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) "όχηµα επαγγελµατικής χρήσεως" : κάθε µηχανοκίνητο όχηµα που ανήκει στις κατηγορίες 1,

2 και 3, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/96/ΕΚ, καθώς και τα

ρυµουλκούµενά του,
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β) "οδικός τεχνικός έλεγχος" : ο µη ανακοινωθείς από τις αρχές και, ως εκ τούτου,

απροσδόκητος τεχνικής φύσεως έλεγχος ενός οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως που

κυκλοφορεί στο έδαφος κράτους µέλους, ο οποίος διενεργείται σε δηµόσιο δρόµο, από τις

αρχές ή υπό την επίβλεψή τους,

γ) "τεχνικός έλεγχος" : ο έλεγχος της πιστότητας του οχήµατος προς τις τεχνικές ρυθµίσεις,

όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 96/96/ΕΚ.

Άρθρο 3

1. Κάθε κράτος µέλος διεξάγει επαρκείς οδικούς τεχνικούς ελέγχους για να επιτύχει τους

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 όσον αφορά τα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως που

εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, λαµβάνοντας υπόψη το εθνικό καθεστώς που εφαρµόζεται στα

οχήµατα αυτά στα πλαίσια της οδηγίας 96/96/ΕΚ.

2. Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι διεξάγονται χωρίς διακρίσεις λόγω της εθνικότητος του οδηγού ή

της χώρας όπου έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία το όχηµα

επαγγελµατικής χρήσεως, και λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να περιοριστούν στο ελάχιστο το

κόστος και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις.
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Άρθρο 4

1. Ο οδικός τεχνικός έλεγχος περιλαµβάνει ένα, δύο ή το σύνολο των κάτωθι στοιχείων :

α) οπτική επιθεώρηση της κατάστασης συντήρησης του οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως σε

στάθµευση,

β) έλεγχο της έκθεσης οδικού τεχνικού ελέγχου, της προβλεποµένης στο άρθρο 5, η οποία έχει

εκπονηθεί πρόσφατα ή έλεγχο των εγγράφων µε τα οποία πιστοποιείται η συµµόρφωση προς

τις τεχνικές ρυθµίσεις που ισχύουν για το όχηµα και, ειδικότερα, για τα οχήµατα που έχουν

λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε κράτος µέλος, έλεγχο του

εγγράφου που πιστοποιεί ότι το όχηµα επαγγελµατικής χρήσεως έχει υποβληθεί στον

υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, σύµφωνα µε την οδηγία 96/96/ΕΚ,

γ) επιθεώρηση προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώµατα συντήρησης. Η επιθεώρηση

αυτή αφορά ένα, πλείονα ή όλα τα σηµεία ελέγχου που απαριθµούνται στον κατάλογο του

Παραρτήµατος Ι, σηµείο 10.

2. Η επιθεώρηση των συστηµάτων πέδησης και των εκποµπών εξάτµισης, διεξάγεται σύµφωνα

µε τον τρόπο που ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ.

3. Ο επιθεωρητής, προτού προβεί σε επιθεώρηση των σηµείων που απαριθµούνται στον

κατάλογο του Παραρτήµατος Ι, σηµείο 10, λαµβάνει υπόψη το τελευταίο πιστοποιητικό τεχνικού

ελέγχου και/ή έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου η οποία έχει εκπονηθεί πρόσφατα, και τα οποία

προσκοµίζει, ενδεχοµένως, ο οδηγός.

Ο επιθεωρητής µπορεί επίσης να λάβει υπόψη κάθε άλλο πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο εκδίδει

εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, και το οποίο προσκοµίζει, ανάλογα µε την περίπτωση, ο οδηγός.
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Όταν τα ως άνω πιστοποιητικά και/ή η έκθεση παρέχουν την απόδειξη ότι έχει ήδη

πραγµατοποιηθεί επιθεώρηση κατά τους τρεις τελευταίους µήνες σε ένα από τα σηµεία που

απαριθµούνται στον κατάλογο που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο 10, το σηµείο αυτό δεν θα

ελεγχθεί εκ νέου, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται ιδίως εξ αιτίας ελαττώµατος και/ή προφανούς µη

συµµόρφωσης.

Άρθρο 5

1. Η έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου όσον αφορά την επιθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο

4, παράγραφος 1, στοιχείο γ), καταρτίζεται από την αρχή ή τον επιθεωρητή που διεξήγαγε τον

έλεγχο. Το υπόδειγµα της έκθεσης αυτής παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι και περιλαµβάνει, στο

σηµείο 10, κατάλογο των σηµείων για τα οποία διενεργείται έλεγχος. Η αρχή ή ο επιθεωρητής

συµπληρώνει τα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Η έκθεση πρέπει να παραδίδεται στον οδηγό του

οχήµατος επαγγελµατικής χρήσης.

2. Εάν η αρχή ή ο επιθεωρητής θεωρήσει ότι το µέγεθος των ελαττωµάτων στη συντήρηση του

οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά

την πέδηση, ο οποίος δικαιολογεί πιο εµπεριστατωµένη εξέταση, το όχηµα επαγγελµατικής

χρήσεως ενδέχεται να υποβληθεί σε διεξοδικότερο έλεγχο σε κοντινό κέντρο ελέγχου, οριζόµενο

από το κράτος µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 96/96/ΕΚ.

Εάν είναι προφανές ότι το όχηµα επαγγελαµατικής χρήσεως παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για τους

επιβαίνοντες ή για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, είτε κατά τον οδικό τεχνικό έλεγχο περί του

οποίου το άρθρο 4, παράγραφος 1, είτε κατά τον διεξοδικότερο έλεγχο περί του οποίου το πρώτο

εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η χρήση του εν λόγω οχήµατος µπορεί να ανασταλεί έως ότου

επιδιορθωθούν τα εντοπισθέντα επικίνδυνα ελαττώµατα.
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Άρθρο 6

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, κάθε δύο χρόνια, πριν από την 31η Μαρτίου, τα

συλλεγέντα δεδοµένα των δύο τελευταίων ετών όσον αφορά τον αριθµό των οχηµάτων

επαγγελµατικής χρήσεως που έχουν υποστεί έλεγχο, ταξινοµηµένων ανά κατηγορία σύµφωνα µε το

Παράρτηµα Ι, σηµείο 6 και κατά χώρα κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένων και των ελεγχθέντων

σηµείων και των διαπιστωθέντων ελαττωµάτων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, σηµείο 10.

Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων καλύπτει διάστηµα δύο ετών αρχής γενοµένης την 1η Ιανουαρίου ....
((((*)))).

Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν αµοιβαία συνδροµή για την εφαρµογή της παρούσα οδηγίας.

Ειδικότερα, γνωστοποιούν το ένα στο άλλο, την ονοµασία της/των αρµόδιας(ων) υπηρεσίας(ων)

για την πραγµατοποίηση των ελέγχων καθώς και των προσώπων που χρησιµοποιούνται ως σηµεία

επαφής.

2. Τα σοβαρά ελαττώµατα οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως το οποίο ανήκει σε µη µόνιµο

κάτοικο, ιδίως εκείνα που προκάλεσαν την αναστολή της χρήσης του οχήµατος, πρέπει να

αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους, όπου έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει

τεθεί σε κυκλοφορία το όχηµα, µε βάση το υπόδειγµα της έκθεσης ελέγχου του Παραρτήµατος Ι,

υπό την επιφύλαξη δίωξης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος όπου

διαπιστώθηκε το ελάττωµα.

                                                
((((*)))) ∆ύο έτη από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

οδηγίας.
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Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου διαπιστώθηκε

σοβαρό ελάττωµα σχετικά µε όχηµα επαγγελµατικής χρήσεως το οποίο ανήκει σε µη µόνιµο

κάτοικο, µπορούν να ζητήσουν από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο το όχηµα

έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, να ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα

έναντι του παραβάτη, π.χ. µε την υποβολή του οχήµατος σε νέο τεχνικό έλεγχο.

Οι αρχές στις οποίες υπεβλήθη η αίτηση αυτή γνωστοποιούν στις αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους στο οποίο διαπιστώθηκαν τα ελαττώµατα του οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως, τα µέτρα

που ελήφθησαν, κατά περίπτωση, έναντι του παραβάτη ή της επιχείρησης.

Άρθρο 8

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή του Παραρτήµατος Ι ή την προσαρµογή

των τεχνικών προτύπων που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ στην τεχνική πρόοδο, εγκρίνονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν πρέπει ωστόσο να επιφέρουν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την "επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο" η

οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 8 της οδηγίας 96/96/ΕΚ, εφεξής αποκαλούµενη "επιτροπή".

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 10

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, το αργότερο ένα έτος µετά την παραλαβή των δεδοµένων

του άρθρου 6 από τα κράτη µέλη, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,

συνοδευόµενη από περίληψη των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει διάστηµα δύο ετών αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου (*).

Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις ...........................(**).

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν, στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
(*) ∆ύo έτη από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ηµερoµηνία ενάρξεως ισχύoς της

παρoύσας oδηγίας.
(**) ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία ενάρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις,.............................στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ

(Οδηγία....)

1. Τόπος ελέγχου .......................... 2. Ηµεροµηνία ................... 3.·Ώρα.................

4. ∆ιακριτικό σήµα της χώρας 5. ∆ιακριτικό σήµα της χώρας

και αριθµός κυκλοφορίας και αριθµός κυκλοφορίας του

του οχήµατος.......... ρυµουλκούµενου/ηµιρυµουλκούµενου..................

6. Κατηγορία οχήµατος

α) □ Ελαφρό φορτηγό (3,5-12 τόνων)(1) ε) □  Φορτηγό (άνω των 12 τόνων) (2)

β) □ Ρυµουλκούµενο (3) στ) □ Ηµιρυµουλκούµενο (4)

γ) □ Οδικός συρµός (5) ζ) □ Αρθρωτό όχηµα (6)

δ) □ Αστικό ή τουριστικό λεωφορείο

(πούλµαν) (7)

                                                
(1) Όχηµα µε κινητήρα πoυ χρησιµoπoιείται για τη µεταφoρά εµπoρευµάτων, τo oπoίo έχει τoυλάχιστoν
τέσσερις τρoχoύς και ανώτατo βάρoς το οποίο υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά όχι τους 12 τόνους
(κατηγoρία Ν2).

(2) ΄Οχηµα µε κινητήρα που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, το οποίο έχει τέσσερις
τoυλάχιστoν τρoχoύς, µε µέγιστη µάζα άνω των 12 τόνων (κατηγoρία Ν3).

(3) Κάθε όχηµα πoυ πρooρίζεται να ζευχθεί σε όχηµα µε κινητήρα, πλην των ηµιρυµoυλκoυµένων, τo oπoίo
λόγω της κατασκευής και της διαρρύθµισης τoυ, χρησιµoπoιείται για τη µεταφoρά εµπoρευµάτων :
ρυµoυλκoυµένo µε µέγιστη µάζα άνω των 3,5 τόνων, το oπoίο όµως δεν υπερβαίνει τoυς 10 τόνoυς
(κατηγoρία Ο3)⋅ ρυµoυλκoύµενα µε µέγιστη µάζα άνω των 10 τόνων (κατηγoρία Ο4).

(4) Κάθε όχηµα πoυ πρooρίζεται να ζευχθεί σε όχηµα µε κινητήρα oύτως ώστε µέρoς τoυ εν λόγω
ηµιρυµoυλκoυµένoυ να επικάθεται στo όχηµα µε κινητήρα και ένα σηµαντικό µέρoς τoυ βάρoυς τoυ ή
τoυ βάρoυς τoυ φoρτίoυ τoυ να φέρεται από τo εν λόγω όχηµα και τo oπoίo, λόγω τoυ σχεδιασµoύ και
της διαρρύθµισης τoυ, χρησιµoπoιείται για τη µεταφoρά εµπoρευµάτων (κατηγoρίες Ο3 και Ο4).

(5) Όχηµα µε κινητήρα χρησιµoπoιoύµενo για τη µεταφoρά εµπoρευµάτων, µε µέγιστo βάρoς άνω των 3,5
τόνων (κατηγoρίες Ν2, Ν3) πoυ σύρει ρυµoυλκoύµενo (κατηγoρίες Ο3 και Ο4).

(6) Ρυµoυλκό όχηµα πoυ σύρει ηµιρυµoυλκoύµενo.
(7) ΄Όχηµα µε κινητήρα, χρησιµoπoιoύµενo για τη µεταφoρά επιβατών, µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς,
τo oπoίo διαθέτει, πέραν τoυ καθίσµατoς τoυ oδηγoύ, περισσότερες από oκτώ θέσεις καθηµένων
(κατηγoρίες Μ2, Μ3).



11287/1/99 REV 1 ZAC/chk GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG D II 2

7. Επιχείρηση που εκτελεί τη µεταφορά/διεύθυνση ...............................

...............................

8. Εθνικότητα.....................

9. Οδηγός ......................

10. Ελεγχθέντα σηµεία :
ελεγχθέντα µη ελεγχθέντα δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις

α) σύστηµα πέδησης και κατασκευαστικά

στοιχεία του (1) □ □ □

β) σύστηµα εξάτµισης (1) □ □ □

γ) θολερότητα καπνού (ντήζελ) (1) □ □ □

δ) εκποµπές αερίων (βενζίνη, φυσικό αέριο

ή υγραέριο (GPL)) (1) □ □

□

ε) ράβδοι διεύθυνσης □ □ □

στ) φώτα, διατάξεις φωτισµού και

σηµατοδότησης □ □ □

ζ) τροχοί/ελαστικά □ □ □

η) αναρτήσεις (ορατά ελαττώµατα) □ □ □

θ) πλαίσιο (σασί) (ορατά ελαττώµατα) □ □ □

ι) ταχυγράφος (εγκατάσταση) □ □ □

ια) µηχανισµός περιορισµού ταχύτητας

(εγκατάσταση) □ □ □

ιβ) διαρροή καυσίµου και/ή ελαίου □ □ □

11. Αποτελέσµατα του ελέγχου
Αναστολή της χρήσης του οχήµατος
που παρουσιάζει σοβαρά ελαττώµατα □

                                                
(1) Τα σηµεία αυτά υπoβάλλoνται σε δoκιµές και/ή ειδικoύς ελέγχoυς σύµφωνα µε τις

λεπτοµέρειες πoυ πρoβλέπoνται στo Παράρτηµα II της oδηγίας................
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12. ∆ιάφορα/παρατηρήσεις

13. Αρχή/υπάλληλος ή επιθεωρητής που διενήργησε τον έλεγχο

Υπογραφή της αρχής, του υπαλλήλου ή του επιθεωρητή που διενήργησε τον έλεγχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ/Η ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

1. Ειδικές προϋποθέσεις σχετικά µε τα συστήµατα πέδησης

Κάθε µέρος του συστήµατος πέδησης και τα µέσα λειτουργίας του, πρέπει να διατηρούνται

σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα.

Το σύστηµα πέδησης του οχήµατος πρέπει να επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες πέδησης :

α) για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα και τα ηµιρυµουλκούµενά τους, το

κύριο σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι σε θέση να επιβραδύνει το όχηµα και να το

ακινητοποιεί µε ασφάλεια, ταχύτητα και αποδοτικότητα, ανεξαρτήτως των συνθηκών

φόρτωσής του και ανεξαρτήτως της ανωφέρειας ή κατωφέρειας του δρόµου στον οποίο

κινείται,

β) για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα και τα ηµιρυµουλκούµενά τους, η

πέδη στάθµευσης πρέπει να είναι σε θέση να διατηρεί το όχηµα ακινητοποιηµένο,

ανεξαρτήτως των συνθηκών φόρτωσής του και ανεξαρτήτως της ανωφέρειας ή

κατωφέρειας του δρόµου,
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2. Ειδικές προϋποθέσεις σχετικά µε τις εκποµπές εξάτµισης

2.1. Μηχανοκίνητα οχήµατα µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη (βενζίνη)

α) Όταν οι εκποµπές εξάτµισης δεν ρυθµίζονται από προηγούµενο σύστηµα ελέγχου

των εκποµπών, όπως τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα κλειστού κυκλώµατος,

ελεγχόµενο µε αισθητήρα λάµδα :

1. Οπτική εξέταση του συστήµατος εξάτµισης, προκειµένου να ελεγχθεί εάν

υπάρχουν διαρροές.

2. Οπτική εξέταση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών, εάν η εξέταση αυτή

είναι δυνατή, προκειµένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει εκεί ο αναγκαίος

τεχνικός εξοπλισµός.

3. Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να φθάσει ο

κινητήρας στην κανονική κατάσταση λειτουργίας (λαµβανοµένων υπόψη

των συστάσεων του κατασκευαστή), µετράται στην κατάσταση

βραδυπορίας (ρελαντί) και µε αποσυµπλεγµένο τον κινητήρα, η

περιεκτικότητα των εκποµπών σε µονοξείδιο του άνθρακα (CO).

H µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO δεν πρέπει

να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές :

− 4,5% vol όσον αφορά οχήµατα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή

τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά µεταξύ της ηµεροµηνίας από

την οποία τα κράτη µέλη απαιτούν για τα οχήµατα αυτά να πληρούν

τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ (1) και της 1ης Οκτωβρίου

1986,

                                                
(1) Οδηγία 70/220/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 20ής Μαρτίoυ 1970, για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών

των κρατών µελών πoυ αφoρoύν τα µέτρα κατά της ρύπανσης πoυ πρoκαλείται από τις εκπoµπές των
µηχανoκίνητων oχηµάτων (ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1). Oδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία από
την oδηγία 98/69/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ (ΕΕ L 350 της 28.12.1998,
σ. 1).
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− 3,5% vol, όσον αφορά οχήµατα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή

έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά µετά την 1η Οκτωβρίου

1986.

β) Όταν οι εκποµπές εξάτµισης ρυθµίζονται από προηγούµενο σύστηµα ελέγχου

εκποµπών, όπως τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα κλειστού κυκλώµατος,

ελεγχόµενο µε αισθητήρα λάµδα :

1. Οπτική εξέταση του συστήµατος εξάτµισης, προκειµένου να ελεγχθεί εάν

υπάρχουν διαρροές και εάν όλα τα µέρη είναι πλήρη.

2. Οπτική εξέταση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών, προκειµένου να

ελεγχθεί εάν υπάρχει εκεί ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισµός.

3. Προσδιορισµός της απόδοσης του συστήµατος ελέγχου εκποµπών του

οχήµατος, µε µέτρηση της τιµής λάµδα και της περιεκτικότητας των

καυσαερίων σε CO, σύµφωνα µε τo σηµείο 4.

4. Εκποµπές στην απόληξη του συστήµατος εξάτµισης - οριακές τιµές :

− Μέτρηση µε τον κινητήρα σε κατάσταση βραδυπορίας :

Η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO δεν

πρέπει να υπερβαίνει 0,5 % κατ' όγκον.

− Μέτρηση κατά τη λειτουργία του αποσυµπλεγµένου κινητήρα σε

επιταχυνόµενη (ρελαντί) βραδυπορία. Η ταχύτητα περιστροφής του

κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 000 min-1 :

Περιεκτικότητα σε CO : όχι µεγαλύτερη από 0,3 % κατ'όγκον.

Λάµδα : 1 ± 0,03, ή όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές του

κατασκευαστή.
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2.2. Οχήµατα µε ανάφλεξη υπό συµπίεση (ντήζελ)

Μέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του

αποσυµπλεγµένου κινητήρα, από την ταχύτητα βραδυπορίας µέχρι την ταχύτητα στην οποία

ανακόπτεται η παροχή καυσίµου. Η συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει (1) τις ακόλουθες

οριακές τιµές του συντελεστή απορρόφησης :

− κινητήρες ντήζελ µε φυσική απορρόφηση : 2,5 min-1,

− κινητήρες ντήζελ µε υπερπλήρωση : 3,0 min-1

ή τιµές ισοδύναµες εάν χρησιµοποιείται άλλου τύπου µηχανή από εκείνη που ανταποκρίνεται

στις απαιτήσεις αυτές.

Για τα οχήµατα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά

πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, δεν ισχύουν αυτές οι διατάξεις.

2.3. Συσκευές ελέγχου

Οι εκποµπές των οχηµάτων ελέγχονται µε τη βοήθεια συσκευών που επιτρέπουν να

εξακριβώνεται επακριβώς η τήρηση των οριακών τιµών που ορίζονται ή αναφέρονται από

τον κατασκευαστή.

________________________

                                                
(1) Οδηγία 72/306/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 2ας Αυγoύστoυ 1972, για την πρoσέγγιση των νoµoθεσιών

των κρατών µελών πoυ αφoρoύν τα µέτρα κατά της ρύπανσης πoυ πρoκαλείται από τις εκπoµπές των
πετρελαιoκινητήρων oχηµάτων (ΕΕ L 190 της 20.8.1972, σ. 1). Οδηγία όπως τρoπoπoιήθηκε
τελευταία από την oδηγία 97/20/ΕΚ της Επιτρoπής (ΕΕ L 125 της 16.5.1997, σ. 2).
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 20 Μαΐου 1998, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,
πρόταση οδηγίας σχετικά µε τον τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής
χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 75 της
Συνθήκης ΕΚ (το οποίο, ύστερα από σχετική τροποποίηση, έγινε άρθρο 71 ΕΚ),
παράγραφος 1, σηµεία γ) και δ).1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 9 Φεβρουαρίου 19992, και επιβεβαίωσε
τη γνώµη αυτή, σε πρώτη ανάγνωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, στις
16 Σεπτεµβρίου 19993.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 9 Σεπτεµβρίου 19984.

Η Επιτροπή των Περιφερειών, µετά το εκ µέρους του Συµβουλίου αίτηµα διαβούλευσης της
25ης Μαΐου 1999, γνωστοποίησε µε επιστολή της 22ας Ιουλίου 1999, την πρόθεσή της να
µην διατυπώσει γνώµη.

4. Με βάση τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις
15 Οκτωβρίου 1999, τροποποιηµένη πρόταση.5

5. Στις 2 ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο
251 της Συνθήκης ΕΚ.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να βελτιώσει το επίπεδο της ασφάλειας και την
οικολογική ποιότητα των βαρέων επαγγελµατικών οχηµάτων που προορίζονται για τις
µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων και κυκλοφορούν στα κράτη µέλη και να θεσπίσει
ενιαία αξιολόγηση της ποιότητας της συντήρησης των οχηµάτων αυτών αποθαρρύνοντας
τους µεταφορείς από την εξασφάλιση ενός ανταγωνιστικού πλεονοεκτήµατος µε την
εκµετάλλευση οχηµάτων τα οποία δεν συντηρούνται καταλλήλως.

                                                
1 ΕΕ αριθ. C 190 της 18.6.1998, σ. 10.
2 ΕΕ αριθ. C 150 της 28.5.1999, σ. 27.
3 ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
4 ΕΕ αριθ. C 407 της 28.12. 1998, σ. 112.
5 ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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Η οδηγία 96/96/ΕΚ1 προβλέπει ότι τα βαρέα επαγγελµατικά οχήµατα υπόκεινται σε
υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο.

Η πρόταση οδηγίας έχει στόχο να συµπληρωθεί η νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί βάσει της
οδηγίας 96/96/ΕΚ. Προβλέπει ότι τα κράτη µέλη καθιερώνουν µη προαναγγελόµενους
τεχνικούς ελέγχους προκειµένου να ελέγχουν, καθόλη τη διάρκεια του έτους, το επίπεδο
συντήρησης ενός αντιπροσωπευτικού µέρους των εν κυκλοφορία επαγγελµατικών οχηµάτων.
Το πεδίο εφαρµογής της πρότασης είναι ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 96/96/ΕΚ, διότι
συµπεριλαµβάνει όλα τα επαγγελµατικά οχήµατα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο
κράτους µέλους, περιλαµβανοµένων και των οχηµάτων προέλευσης τρίτων χωρών. Η
Επιτροπή εκτιµά ότι η ανάγκη διασφάλισης ελάχιστων επιπέδων ασφάλειας και προστασίας
του περιβάλλοντος δικαιολογεί το γεγονός της υποβολής στους ελέγχους αυτούς και των
οχηµάτων προέλευσης τρίτων χωρών.

Το προτεινόµενο σύστηµα οδικού τεχνικού ελέγχου συνίσταται σε επιθεώρηση των
εµφανέστερων στοιχείων των συστηµάτων και του εξοπλισµού ασφαλείας και προστασίας
του περιβάλλοντος που είναι τοποθετηµένα στα οχήµατα, προκειµένου να διαπιστώνονται οι
εµφανέστερες ελλείψεις.

Οι έλεγχοι αυτοί µπορεί να διεξάγονται στις οδούς, τους λιµένες, σε άλλα µέρη στάθµευσης
των οχηµάτων ή στις αποθήκες όσων έχουν την εκµετάλλευση των οχηµάτων.

Η πρόταση οδηγίας εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος "auto-oil I" το
οποίο ενσωµατώνει την προσέγγιση που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 94/12/ΕΚ2 και
παρέχει µια αντικειµενική αξιολόγηση του συνόλου των αποτελεσµατικότερων µέτρων στους
τοµείς της τεχνολογίας των οχηµάτων, της ποιότητας των καυσίµων, του ελέγχου και της
συντήρησης καθώς και των µη τεχνικών µέτρων, για την µείωση των εκποµπών καυσαερίων
που οφείλονται στις οδικές µεταφορές.

                                                
1 Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών

των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των
ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ αριθ. L 46 της 17.2.1997, σ. 1). Οδηγία που τροποποιήθηκε, την τελευταία
φορά, από την οδηγία 1999/52/ΕΚ της Επιτροπής της 26.5.1999 (ΕΕ αριθ. L 142 της 5.6.1999, σ. 26).

2 Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 περί
των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των
οχηµάτων µε κινητήρα και περί τροποποιήσεως της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ
(EE αριθ. L 100 της 19.4.1994, σ. 42).
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Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η Επιτροπή θα έπρεπε να ενισχύσει τις προδιαγραφές που
προβλέπονται από την οδηγία 96/96/ΕΚ, αλλά κρίνει ότι, στο στάδιο αυτό, θα είναι
αποτελεσµατικότερη, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η καθιέρωση οδικών
τεχνικών ελέγχων για τη διασφάλιση της εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας καθόλη τη διάρκεια
του έτους.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το σχέδιο οδηγίας δεν αποµακρύνεται ουσιαστικά από την πρόταση της Επιτροπής.

Προβλέπει ωστόσο ορισµένες τροποποιήσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

1. ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας στους ελέγχους που πραγµατοποιούνται

στο δηµόσιο δρόµο (άρθρο 2, σηµείο β), πλην των περιπτώσεων λεπτοµερέστερου

ελέγχου o oποίος δικαιολογείται λόγω κινδύνου ασφαλείας (άρθρο 5, παράγραφος 2),

2. η απάλειψη, για τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου, της προοδευτικής

προσέγγισης σε τρία στάδια και η αντκατάστασή της από απλούστερη προσέγγιση, όχι

αναγκαστικά προοδευτική (άρθρο 4).

Ο επιθεωρητής πραγµατοποιεί τον οδικό τεχνικό έλεγχο πραγµατοποιώντας ένα,
δύο, ή και τους τρεις ακόλουθους ελέγχους:
α) οπτική επιθεώρηση της κατάστασης συντήρησης του οχήµατος

επαγγελµατικής χρήσεως σε στάθµευση,
β) έλεγχο των εγγράφων µε τα οποία πιστοποιείται η συµµόρφωση προς τον

τεχνικό έλεγχο και, εάν την παρουσιάσει ο οδηγός, πρόσφατη έκθεση
τεχνικού ελέγχου,

γ) επιθεώρηση προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώµατα συντήρησης.
Η επιθεώρηση αυτή αφορά ένα, πλείονα ή όλα τα σηµεία ελέγχου που
απαριθµούνται στον κατάλογο του Παραρτήµατος Ι, σηµείο 10. Μεταξύ των
σηµείων αυτών περιλαµβάνονται τα συστήµατα πέδησης και οι εκποµπές
της εξάτµισης οι λεπτοµέρειες επιθεώρησης των οποίων προσδιορίζονται
στο Παράρτηµα ΙΙ.
Τονίζεται ότι καταργήθηκε το εισαγωγικό µέρος του παραρτήµατος ΙΙ,
δεδοµένου ότι οι ειδικές διατάξεις σχετικά µε έναν περισσότερο
εµπεριστατωµένο έλεγχο επί της οδού αφορούν µόνο την πέδηση και τις
εκποµπές καυσαερίων.

Στην περίπτωση που ο επιθεωρητής θα διενεργήσει την επιθεώρηση του
σηµείου γ) ανωτέρω, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα τελευταία και, συνεπώς,
περοσσότερα πρόσφατα έγγραφα που αναφέρονται στο σηµείο β). Θα µπορεί
επίσης να λάβει υπόψη του οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ασφαλείας έχει
χορηγηθεί από αναγνωρισµένο οργανισµό το οποίο ενδέχεται να παρουσιάσει ο
οδηγός.
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3. ο τύπος του ελέγχου που εφαρµόζεται στο όχηµα το οποίο ενδεχοµένως να υποβάλλεται

σε περισσότερο εµπεριστατωµένο έλεγχο (άρθρο 5, σηµείο 2).

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι ο επιθεωρητής έχει τη
δυνατότητα να υποβάλει το επαγγελµατικό όχηµα σε τεχνικό έλεγχο σε
αναγνωρισµένο κέντρο ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 96/96/ΕΚ,
όταν κρίνει ότι το µέγεθος των παραλείψεων ως προς τη συντήρηση του οχήµατος
απαιτεί περισσότερο εµπεριστατωµένη εξέταση.
Η κοινή θέση του Συµβουλίου προβλέπει ότι ο επιθεωρητής έχει τη δυνατότητα
να υποβάλει το όχηµα σε διεξοδικότερο έλεγχο σε κοντινό κέντρο ελέγχου
οριζόµενο από το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 96/96/ΕΚ,
όταν θεωρήσει ότι το µέγεθος των ελαττωµάτων στη συντήρηση του οχήµατος
µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ασφάλειας ο οποίος δικαιολογεί, όσον αφορά ιδίως
την πέδηση, περαιτέρω εξέταση.

4. η δυνατότητα, για τον οδηγό, να εξαιρεθεί από τον οδικό τεχνικό έλεγχο που αφορά ένα

ή πλείονα σηµεία ελέγχου τα οποία προβλέπονται από το σχέδιο οδηγίας, εάν

προσκοµίσει απόδειξη ότι έχει ήδη διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος ή οδικός τεχνικός

έλεγχος εντός των τελευταίων τριών µηνών (άρθρο 4, παρ. 3)·

5. η επιλογή της διαδικασίας επιτροπής, ήτοι της διαδικασίας της κανονιστικής επιτροπής

αντί της διαδικασίας της συµβουλευτικής επιτροπής (άρθρο 9) 1·

6. την απαλοιφή του άρθρου 9 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής που

αποσκοπεί στη θέσπιση καθεστώτος κυρώσεων·

                                                
1 Απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ αρθ. L 184
της 17.7.1999, σ. 23).
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7. η καθιέρωση κοινού υποδείγµατος έκθεσης οδικού τεχνικού ελέγχου, βασιζοµένου στο

παράρτηµα Ι της πρότασης της Επιτροπής (παράρτηµα Ι).

Η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις τροπολογίες της πρότασης που προβλέπονται από την κοινή

θέση του Συµβουλίου.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες περιέλαβε η Επιτροπή

Η Επιτροπή περιέλαβε ένδεκα από τις δεκαεπτά τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. ∆έκα από αυτές έγιναν αποδεκτές κατά γράµµα (τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

10, 11 και 17) και µία κατ’ ουσίαν (τροπολογία 15).

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες αποδέχθηκε το Συµβούλιο και

περιέλαβε η Επιτροπή

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε, κατά γράµµα, εν µέρει ή κατά την ουσία τους, εννέα από τις

ένδεκα τροπολογίες που περιέλαβε η Επιτροπή :

− στην παράγραφο 10 του αιτιολογικού της κοινής θέσης, την τροπολογία 1 ( η

τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζεται και από την παράγραφο 2 του άρθρου 3),
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− στο παράρτηµα 1, η τροπολογία 3, για το µέρος που αφορά την τυποποίηση των

εγγράφων των σχετικών προς τον οδικό τεχνικό έλεγχο (τυποποιηµένο υπόδειγµα

έκθεσης).

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί πράγµατι στο να προσθέσει στο άρθρο 3, παράγραφος 2
της πρότασης (άρθρο 4, παράγραφος 1, σηµείο β) της κοινής θέσης) διάταξη η οποία να
επιβάλλει στα κράτη µέλη την τυποποίηση των εγγράφων που πιστοποιούν τη
συµµόρφωση προς τις τεχνικές ρυθµίσεις προκειµένου να αποφεύγονται οποιαδήποτε
προβλήµατα γλωσσικής µορφής κατά τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους.
Ως προς την τυποποίηση του εγγράφου του σχετικού προς τον οδικό έλεγχο, το
Συµβούλιο προέβλεψε ότι το παράρτηµα Ι της κοινής θέσης θα λαµβάνει τη µορφή
κοινού υποδείγµατος έκθεσης οδικού τεχνικού ελέγχου: συνεπώς τα ζητούµενα στοιχεία
περιλαµβάνονται στο ίδιο σηµείο της έκθεσης ανεξαρτήτως της χρησιµοποιούµενης
γλώσσας.
Αντιθέτως όσον αφορά την τυποποίηση των εγγράφων που πιστοποιούν ότι το
επαγγελµατικό όχηµα έχει υποστεί υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, το Συµβούλιο
υπενθυµίζει ότι διεξάγονται οι εργασίες τυποποίησης στο πλαίσιο της Οικονοµικής
Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ και ότι η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει
πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 96/96/ΕΚ η οποία θα περιλαµβάνει τα
αποτελέσµατα των εν λόγω εργασιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα τυποποιηθεί µεγάλο
µέρος των εγγράφων που αφορούν τα επαγγελµατικά οχήµατα τα οποία κυκλοφορούν
στο έδαφος της Κοινότητας, είτε έχουν άδεια κυκλοφορίας σε τρίτες χώρες είτε στην
Κοινότητα.

− στο άρθρο 1, παράγραφος 3, την τροπολογία 4,

− στο άρθρο 6, την τροπολογία 6,

− στο άρθρο 4, παράγραφος 3, την τροπολογία 7,

− στο άρθρο 3, παράγραφος 2, την τροπολογία 9, πρώτο τµήµα (περιορισµός στο

ελάχιστο της ακινητοποίησης του οχήµατος),

− στο άρθρο 7, παράγραφος 1, την τροπολογία 10,

− στο άρθρο 7, παράγραφος 2, την τροπολογία 11,

στο παράρτηµα Ι, σηµείο 10, περίπτωση 1) την τροπολογία 15.

Υπογραµµίζεται ότι η τροπολογία 17, η οποία αποσκοπεί στο να περιληφθεί η

τροπολογία 15 στο παράρτηµα ΙΙ, εισαγωγικό µέρος (µεταξύ των ελέγχων που

αναφέρονται ενδεικτικά) έχει καταστεί άνευ αντικειµένου. Πράγµατι το εισαγωγικό

µέρος του παραρτήµατος ΙΙ δεν περιλαµβάνεται στην κοινή θέση (πρβ. σηµείο ΙΙΙ, 2γ)

παραπάνω).
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3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν αποδέχθηκε το Συµβούλιο

α) Τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί από την Επιτροπή

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε τις τροπολογίες 2, 12 και 13.

− Η τροπολογία 2 αποσκοπεί στο να προστεθεί στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 4, παράγραφος 1, της κοινής

θέσης) διάταξη η οποία να προβλέπει ότι η διάρκεια και το περιεχόµενο της

κατάρτισης του επιθεωρητή που διενεργεί τον οδικό τεχνικό έλεγχο καθορίζονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπής. Το Συµβούλιο εκτιµά  ότι δεν είναι

απαραίτητο να απαιτείται ο επιθεωρητής να έχει ειδική κατάρτιση ως προς τον

οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων και ότι, κατά συνέπεια, η εναρµόνιση του

περιεχοµένου και της διάρκειας της κατάρτισης αυτής δεν αφορούν το

αντικείµενο της κοινής θέσης. Εξάλλου, η οδηγία 96/96/ΕΚ δεν προβλέπει

σχετική εναρµόνιση. Επιπλέον, η διαδικασία επιτροπής που προβλέπεται στο

άρθρο 9 χρησιµοποιείται µόνο για την προσαρµογή του παραρτήµατος Ι ή για την

προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των τεχνικών προτύπων του παραρτήµατος ΙΙ.

− Η τροπολογία 12 αποσκοπεί στο να προστεθεί στο άρθρο 9 της τροποποιηµένης

πρότασης, το οποίο επιβάλλει στα κράτη µέλη να θεσπίσουν καθεστώς

κυρώσεων, διάταξη προκειµένου οι κυρώσεις που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη να

µην παρουσιάζουν υπερβολικά µεγάλες ανισότητες.

Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε το άρθρο αυτό διότι εκτιµά ότι δεν είναι αναγκαίο

να προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ειδικές διατάξεις ως προς τις κυρώσεις

που εφαρµόζονται σε περίπτωση παράβασης της οδηγίας.
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− η τροπολογία 13, πρώτο και τρίτο µέρος αποσκοπεί στο να µετατεθούν κατά έξι µήνες

οι ηµεροµηνίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής της οδηγίας που

προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, της τροποποιηµένης πρότασης, καθόσον

έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Η τροπολογία 13, δεύτερο µέρος εξαρτά την έναρξη ισχύος της οδηγίας από τη

θέσπιση, από τα κράτη µέλη, ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, των διατάξεων

που απαιτούνται όσον αφορά την κατάρτιση των ελεγκτών, τη διαθεσιµότητα των

µέσων σε υλικό και προσωπικό αναγκαίο για την πραγµατοποίηση των ελέγχων και τη

θέσπιση ενιαίων κυρώσεων.

Όσον αφορά την τροπολογία 13, πρώτο και τρίτο µέρος, το Συµβούλιο θεωρεί

προτιµότερο να προβλεφθεί, στο άρθρο 11, παράγραφος 1 της κοινής θέσης, µία και

µόνη ηµεροµηνία, εκείνη της εφαρµογής της οδηγίας και να καθοριστεί η ηµεροµηνία

αυτή σε συνάρτηση µε την  ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Όσον αφορά την τροπολογία 13, δεύτερο µέρος, το Συµβούλιο :

- υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται σε ένα άρθρο ότι η οδηγία θα

τεθεί σε ισχύ µόνο σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και, σε άλλο άρθρο, να

προβλέπεται ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγµή που τα κράτη µέλη θα

έχουν λάβει ορισµένα µέτρα :

Το άρθρο 11 της τροποποιηµένης πρότασης, που δεν αποτελεί αντικείµενο
τροπολογίας, καθώς και το άρθρο 12 της κοινής θέσης, καθορίζουν
πράγµατι συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας, η οποία
ορίζεται σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- θεωρεί ότι δεν µπορεί να αποδεχθεί να εξαρτάται η έναρξη ισχύος της οδηγίας

από µια εναρµόνιση της κατάρτισης των επιθεωρητών, των καθεστώτων

κυρώσεων και των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που είναι αναγκαίο για την

πραγµατοποίηση των ελέγχων. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα

κράτη µέλη είναι ελεύθερα να λαµβάνουν ή µη, υπό εναρµονισµένη ή µη µορφή,

µέτρα στους τοµείς αυτούς.
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Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε τις τροπολογίες 8 και 16

- Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 8 αποσκοπεί στο να προστεθεί στο άρθρο 5,

παράγραφος 2, διάταξη που θα επιτρέπει στον επιθεωρητή να αποφασίζει την

ακινητοποίηση του οχήµατος ενόψει της άµεσης ρυµούλκησής του σε αναγνωρισµένο

κέντρο ελέγχου, όταν κρίνει ότι το µέγεθος των παραλείψεων στη συντήρηση του

οχήµατος παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Το Συµβούλιο κρίνει ότι, όταν καθίσταται σαφές ότι το όχηµα αποτελεί σοβαρό

κίνδυνο, το κατάλληλο µέτρο είναι η αναστολή της χρήσης του οχήµατος και ότι η

ρυµούλκησή του αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη του οχήµατος ο οποίος πρέπει να είναι

ελεύθερος να καθορίζει τον τόπο επισκευής του.

Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας 8 αφορά την περίπτωση όπου το µέγεθος των

παραλείψεων κρίνεται σηµαντικό τόσο ώστε να απαιτείται διεξοδικότερος έλεγχος.

Στην περίπτωση αυτή, το όχηµα µπορεί να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο σε

αναγνωρισµένο κέντρο ελέγχου, και αντίγραφο του πιστοποιητικού που καταρτίζει το

τεχνικό κέντρο αποστέλλεται στην υπηρεσία επιθεώρησης η οποία διαπίστωσε τις

παραλείψεις.

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι είναι προτιµότερο να προβλέπεται ότι το όχηµα υποβάλλεται

σε διεξοδικότερο έλεγχο και όχι στο σύνολο των ελέγχων που απαιτούνται στο πλαίσιο

ενός τεχνικού ελέγχου κατά την έννοια της οδηγίας 96/96/ΕΚ. Το Συµβούλιο θεωρεί

εξάλλου ότι αυτός ο διεξοδικότερος έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε κοντινό

κέντρο, κατά τρόπον ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο, σύµφωνα µε το άρθρο 3,

παράγραφος 2, το κόστος και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν για τους οδηγούς και

τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τη διαβίβαση του αντιγράφου του πιστοποιητικού στην υπηρεσία

επιθεώρησης, διάταξη η οποία δεν περιλαµβάνεται στην τροποποιηµένη πρόταση, το

Συµβούλιο κρίνει ότι είναι προτιµότερο να είναι ελεύθερα τα κράτη µέλη να

καθορίζουν τους τρόπους ενηµέρωσης της υπηρεσίας επιθεώρησης.

− Η τροπολογία 16 αποσκοπεί στο να περιληφθούν, στο παράρτηµα Ι, σηµείο 16, της

τροποποιηµένης πρότασης (παράρτηµα Ι, σηµείο 11, της κοινής θέσης) οι δύο

περιπτώσεις που αποτελούν αντικείµενο της τροπολογίας 8. Ούτε η τροπολογία 16,

εποµένως, έγινε αποδεκτή από το Συµβούλιο.
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Εξάλλου, το Συµβούλιο περιόρισε σε µια τις περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι, σηµείο 11. Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που υποχρεούται να
παρουσιάσει ο επιθεωρητής σύµφωνα µε το σηµείο 10 του παραρτήµατος Ι, το
Συµβούλιο πράγµατι έκρινε ότι αρκεί να προβλεφθεί στο σηµείο 11, ως αποτέλεσµα
του ελέγχου, µόνο η αναστολή της χρήσης του οχήµατος που παρουσιάζει σοβαρά
ελαττώµατα.

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την τροπολογία 14.

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να προστεθεί στο παράρτηµα Ι, σηµείο 6, µια νέα

κατηγορία οχηµάτων υποκειµένων στον οδικό τεχνικό έλεγχο, δηλαδή τα οχήµατα που

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ζώων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγµατι, έκρινε ότι

αυτή η κατηγορία οχηµάτων πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ενός χωριστού ελέγχου,

δεδοµένου ότι είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως είναι η

θερµοκρασία εντός του διαµερίσµατος το οποίο προορίζεται για τη µεταφορά ή η καλή

λειτουργία των διόδων προσπέλασης που χρησιµοποιούνται κατά τη φόρτωση.

Το Συµβούλιο έκρινε, ακολουθώντας, την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, ότι η

οδηγία θα πρέπει να καθιερώσει οδικούς τεχνικούς ελέγχους µόνο για τις κατηγορίες

οχηµάτων που αναφέρονται στην οδηγία 96/96/ΕΚ, χωρίς να λάβει υπόψη τη χρήση του

οχήµατος. Η εξακρίβωση της τήρησης των τεχνικών ρυθµίσεων που εφαρµόζονται στη

µεταφορά ζώων δεν αφορά το αντικείµενο της παρούσας οδηγίας, η οποία είναι µια ειδική

οδηγία που εντάσσεται στο πλαίσιο της οδηγίας 96/96/ΕΚ, από την οποία αντλεί είτε κατά

γράµµα είτε κατ'ουσίαν, τα σηµεία που αφορούν τον έλεγχο και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής

για τη διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων.
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β) τροπολογίες οι οποίες έχουν περιληφθεί από την Επιτροπή

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την τροπολογία 5 η οποία αποσκοπεί στο να διασαφηνιστεί

στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της τροποποιηµένης πρότασης (άρθρο 3, παράγραφος 1 της

κοινής θέσης) ότι τα κράτη µέλη θα έπρεπε να καθιερώνουν τους µη προαναγγελόµενους

οδικούς τεχνικούς ελέγχους που προβλέπει η οδηγία κατόπιν κοινής συµφωνίας και ύστερα

από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Το Συµβούλιο επισήµανε τον υπερβολικό γραφειοκρατικό

φόρτο που συνεπάγεται η αποδοχή αυτής της τροπολογίας, καθώς και τις δυσκολίες που θα

δηµιουργούσε, ακόµα και σε εθνικό επίπεδο, ο ενδεχόµενος σχεδιασµός των ελέγχων αυτών.

Το Συµβούλιο κρίνει ότι αρκεί, κατ'εφαρµογή του άρθρου 6, τα κράτη µέλη να ανακοινώνουν

στην Επιτροπή και στην αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα στοιχεία που

αφορούν τους διενεργούµενους ελέγχους, και, κατ'εφαρµογή του άρθρου 7, τα κράτη µέλη να

παρέχουν αµοιβαίως συνδροµή για την εφαρµογή της οδηγίας.

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε το δεύτερο µέρος της τροπολογίας 9 που προβλέπει οι

καθυστερήσεις από την ακινητοποίηση οχηµάτων να υπόκεινται σε στατιστικό έλεγχο.

Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο µέρος αυτής της τροπολογίας καλύπτεται από το άρθρο 3,
παράγραφος 2, της κοινής θέσης (βλ. σηµείο IV, 2, παραπάνω).

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η καθιέρωση ενός στατιστικού ελέγχου αυτού του είδους θα

αποτελούσε µια υπερβολικά βαριά διοικητική επιβάρυνση.

______________
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σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής

χρήσεως που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής

χρήσεως που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 11 Μαρτίου 1998,η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά µε τον οδικό

τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στο οδικό
δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(1998)117-C4-0346/98-1998/0097(SYN)).

2. Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία στις 17 Ιουνίου 1998.

3. Στις 29 Ιουλίου 1998, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή

γνώµη.

4. Στις 17 Φεβρουαρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη για την

πρόταση σε πρώτη ανάγνωση.

5. Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής διαβιβάσθηκε στα άλλα όργανα στις

15Οκτωβρίου 1999.

6. Το Συµβούλιο εξέδωσε κοινή θέση στις 2 ∆εκεµβρίου 1999.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.1 Η παρούσα πρόταση συµπληρώνει την οδηγία 96/96/ΕΚ, που προβλέπει ετήσιο

τεχνικό έλεγχο στον οποίο πρέπει να υποβάλλονται τα οχήµατα επαγγελµατικής
χρήσεως σε κέντρο δοκιµών. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να εισαγάγει

απροειδοποίητους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας, εν µέρει λόγω των
χιλιοµετρικών αποστάσεων που διανύουν τα υπόψη οχήµατα ετησίως, και εν µέρει

επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορούν να ανιχνευθούν ορισµένα ελαττώµατα, που
µπορεί να συγκαλύπτονται κατά τους ετήσιους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας.
Η παρούσα πρόταση θα βελτιώσει την κατάσταση συντήρησης των βαρέων
οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στους δρόµους της

Κοινότητας και, εποµένως, θα είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας και της
προστασίας του περιβάλλοντος.

2.2 Ως εκ τούτου, η πρόταση, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει τα εξής :

i. Αφορά ένα νοµικό πλαίσιο για τον οδικό έλεγχο οχηµάτων επαγγελµατικής

χρήσεως, τόσο επιβατικών, όσο και εµπορευµατικών µεταφορών, και έχει ως
κύριο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας του
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περιβάλλοντος κατά τις οδικές µεταφορές εντός της Κοινότητας. Αποσκοπεί
επίσης στη δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού όσον αφορά την

ποιότητα της συντήρησης των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που
κυκλοφορούν εντός της Κοινότητας, µε την αποθάρρυνση των ανεύθυνων

µεταφορέων να αποπειρώνται να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
χρησιµοποιώντας ανεπαρκώς συντηρηµένα οχήµατα.

ii. Η έκδοση της οδηγίας 96/96/ΕΚ1 έχει ήδη εξασφαλίσει ότι τα βαρέα οδικά
οχήµατα επαγγελµατικής χρήσεως υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο τεχνικής

καταλληλότητας σε κέντρα δοκιµών. Ωστόσο, λόγω του όλο και περισσότερο
διεθνούς χαρακτήρα των µεταφορών που εκτελούνται από οχήµατα

επαγγελµατικής χρήσεως και δεδοµένου ότι πολλά από τα βαρύτερα οχήµατα
διανύουν 150 000ή και περισσότερα χιλιόµετρα τον χρόνο, ο ετήσιος έλεγχος

δεν φαίνεται να παρέχει επαρκή εγγύηση ότι τα οχήµατα επαγγελµατικής
χρήσεως που εκτελούν µεταφορές στο έδαφος της Κοινότητας τις εκτελούν µε

αποδεκτό επίπεδο συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

iii. Η πρόταση απαιτεί από τα κράτη µέλη να συµπληρώσουν τον ετήσιο τεχνικό

έλεγχο µε απροσδόκητους ελέγχους αντιπροσωπευτικού ποσοστού του στόλου
οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στους δρόµους τους

κάθε χρόνο.

iv. Με την πρόταση αυτή, θα καταστεί δυνατό να εξετάζουν οι υπηρεσίες της

Επιτροπής την έκταση και τον χαρακτήρα των πρακτικών των κρατών µελών
σχετικά µε τους οδικούς ελέγχους, µέσω των εκθέσεων που θα υποβάλλονται

από τα κράτη µέλη ανά διετία· αντίγραφο των εκθέσεων αυτών θα
υποβάλλεται τόσο στο Συµβούλιο, όσο και στο Κοινοβούλιο.

v. Εάν, κατόπιν του τεχνικού ελέγχου, το όχηµα δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο
ή στην τεχνική καταλληλότητα που καθορίζονται στο τεχνικό παράρτηµα της

πρότασης και θεωρηθεί ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες
σε αυτό ή για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, τότε είναι δυνατή η

άµεση απαγόρευση χρήσεως του δηµοσίου δικτύου από το εν λόγω όχηµα.

vi. Οι οδικοί έλεγχoι της κατάστασης συντήρησης των οχηµάτων επαγγελµατικής

χρήσεως µπoρoύν να συνδυάζoνται µε άλλoυς ελέγχoυς που αφορούν την
επιβολή µέτρων σχετικά µε την oδική κυκλoφoρία. Ως εκ τούτου, το συνολικό

κόστος για τον φορέα εκµετάλλευσης του οχήµατος και για τις αρχές µπορεί
να επιµερίζεται µε άλλα προγράµµατα επιβολής µέτρων.

vii. Η επικέντρωση σε ενδεχοµένως κακοσυντηρηµένα οχήµατα αποτελεί το κλειδί
της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης οδικών ελέγχων· προφανώς, τα

κακοσυντηρηµένα οχήµατα θα πρέπει να υπόκεινται σε µεγαλύτερη συχνότητα
οδικών ελέγχων από τα οχήµατα που συντηρούνται καλά. Για τον σκοπό

αυτόν, η πρόταση επιτρέπει στις αρχές να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τα
αποτελέσµατα τυχόν προηγουµένου ελέγχου τεχνικής καταλληλότητας, ήτοι

εξαιρώντας το όχηµα από επόµενο έλεγχο, εάν υπέστη επιτυχώς έλεγχο εντός
των τελευταίων τριών µηνών.

1
ΕΕ L 46, 17.2.1997,σ. 1
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3.ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την πρόταση της Επιτροπής στο σύνολό της
κατά την πρώτη ανάγνωση. Αναγνώρισε την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση

συντήρησης των βαρέων οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν
στους δρόµους της Κοινότητας, η οποία, συνεπώς, θα είναι προς όφελος της οδικής

ασφάλειας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρότεινε τροπολογίες
κυρίως για να διευκρινισθεί και να καταστεί λεπτοµερέστερο το κείµενο της

πρότασης.

3.2. Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη

ανάγνωση

3.2.1.Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και συµπεριλήφθηκαν στην

κοινή θέση

Από τις δεκαεπτά τροπολογίες που προτάθηκαν κατά την πρώτη ανάγνωση του

Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ήταν της γνώµης ότι οι τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 15 και 17 ήταν αποδεκτές. Από τις εν λόγω τροπολογίες, το Συµβούλιο έχει

εγκρίνει τις ακόλουθες στην κοινή του θέση :

– Την τροπολογία 1, που αναφέρει τον πλέον ενδεδειγµένο όρο "επιχειρήσεις" αντί

"µεταφορείς" στην αιτιολογική σκέψη 8.

– Την τροπολογία 3, που προσθέτει στο άρθρο 3 παράγραφος 2 την απαίτηση να

τυπoπoιoύνται τα σχετικά έντυπα ελέγχου, για να µειώνονται τα γλωσσικά
πρoβλήµατα.

– Την τροπολογία 4, που προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο άρθρο 3, µε τη
διευκρίνιση ότι οι οδικοί έλεγχoι µπoρoύν να συνδυάζoνται µε άλλoυς τύπους

ελέγχoυ των οχηµάτων ή των οδηγών. Αυτό είναι αποδεκτό, διότι ήδη σιωπηρά
λαµβανόταν υπόψη στην αρχική πρόταση και είχε γίνει δεκτό ως είχε από το

Συµβούλιο.

– Την τροπολογία 6, που προσθέτει στο άρθρο 4 παράγραφος 4 την απαίτηση να

διαβιβάζεται η έκθεση των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας
στο Κοινοβούλιο, όπως διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Το Συµβούλιο και η

Επιτροπή θεωρούν αυτή την προσθήκη ορθή και ενδεδειγµένη.

– Την τροπολογία 7, η οποία απαιτεί από τα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη τα

αποτελέσµατα προηγουµένων ελέγχων τεχνικής καταλληλότητας, ήτοι
εξαιρώντας το όχηµα από επόµενο έλεγχο, εάν υπέστη επιτυχώς έλεγχο εντός των

τελευταίων τριών µηνών. Τόσο η Επιτροπή, όσο και το Συµβούλιο θεωρούν αυτή
τη διάταξη ρεαλιστική και λογική.

– Την τροπολογία 9. Αυτή η προσθήκη στο άρθρο 5 απαιτεί να περιορίζονται στο
ελάχιστο τυχόν καθυστερήσεις σε οχήµατα που κρίνονται κατάλληλα για

κυκλοφορία και έγινε δεκτή από το Συµβούλιο. Ωστόσο, η τροπολογία απαιτούσε
επίσης από τα κράτη µέλη να σηµειώνουν τον χρόνο που χρειάσθηκε για τη

διενέργεια του ελέγχου στα οχήµατα αυτά και να διεξάγουν την αναγκαία
στατιστική ανάλυση. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτή τη δεύτερη απαίτηση.
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– Την τροπολογία 10, που τροποποιεί το άρθρο 6 παράγραφος 1, ορίζοντας ότι τα
κράτη µέλη αλληλoενηµερώνονται για τις επαφές στο πλαίσιο των οργανισµών

τους που είναι αρµόδιοι για την εφαρµoγή των διατάξεων της oδηγίας, ήτοι στο
πλαίσιο του οργανισµού τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων. Αυτή η επιπρόσθετη

απαίτηση θεωρείται χρήσιµη.

– Την τροπολογία 11, που τροποποιεί το άρθρο 6 παράγραφος 2, εξασφαλίζοντας
ότι τυχόν δίωξη λόγω ελαττωµατικού οχήµατος, το οποίο επισηµάνθηκε κατά τον
οδικό έλεγχο, δύναται να ασκηθεί σύµφωνα µε τη νoµoθεσία του κράτους µέλους

που διενήργησε τον έλεγχο. Το σηµείο αυτό θεωρείται ουσιώδες για την οµαλή
λειτουργία της οδηγίας και έγινε αµέσως δεκτό τόσο από την Επιτροπή, όσο και

από το Συµβούλιο.

– Τις τροπολογίες 15 και 17,οι οποίες προσθέτουν την απαίτηση να απορρίπτονται

τα οχήµατα, όταν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής καυσίµου πετρελαίου. Η
τροπολογία αυτή λαµβάνει υπόψη τη µέριµνα για την ασφάλεια των

µοτοσυκλετιστών και έγινε αµέσως δεκτή από την Επιτροπή και το Συµβούλιο.

3.2.2.Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν

στην κοινή θέση

Η ακόλουθη τροπολογία δεν έγινε δεκτή για τον εξής λόγο :

– Η τροπολογία 5 θα τροποποιούσε το άρθρο 4 παράγραφος 1, προκειµένου να
απαιτείται από τα κράτη µέλη να υποβάλουν τα προγράµµατά τους για οδικούς

ελέγχους στην Επιτροπή, πριν τα θέσουν σε εφαρµογή. Το Συµβούλιο ήταν της
άποψης ότι η διαδικασία αυτή θα ήταν υπέρµετρα γραφειοκρατική και, ως εκ

τούτου, θα καθυστερούσε την εφαρµογή της οδηγίας.

3.3. Σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, έχουν γίνει οι

ακόλουθες σηµαντικές τροποποιήσεις στο κείµενο της κοινής θέσης :

∆εν υπάρχουν πραγµατικά σηµαντικές τροποποιήσεις. Ωστόσο, η κοινή θέση έχει

ευθυγραµµίσει την τροποποιηµένη πρόταση και άρα έχει αλλάξει η αρίθµηση των
αιτιολογικών σκέψεων και των άρθρων.

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω µέρος

3.1, βρίσκονται τώρα στις ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα της κοινής
θέσης:
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Τροπολογία

αριθ.
Αιτιολογική σκέψη/άρθρο

του Κοινοβουλίου

Αιτιολογική σκέψη/άρθρο στην

κοινή θέση

1

3

4

6

7

9

10

11

Αιτιολογική σκέψη 8

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3α νέα

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 3 νέα

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Αιτιολογική σκέψη 9

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ήταν αποδεκτές

για την Επιτροπή, εκτός από µία (τροπολογία αριθ. 5).

Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συµβούλιο εν γένει υποστήριξαν την πρόταση.
Ωστόσο, οι προταθείσες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φανερώνουν έναν
γενικό φόβο µήπως τα κράτη µέλη δεν εφαρµόσουν οµοιόµορφα την οδηγία. Όντως, µε τις

προταθείσες τροπολογίες 2, 12 και 13, θα υπήρχε εναρµόνιση της κατάρτισης των
επιθεωρητών, των κυρώσεων λόγω παράβασης και των τεχνικών και των ανθρώπινων πόρων,
ως προϋπόθεση για την εφαρµογή της οδηγίας. Με την τροπολογία 5, θα είχε απαιτηθεί από
τα κράτη µέλη να υποβάλουν τα προγράµµατά τους για οδικούς ελέγχους στην Επιτροπή,
πριν τα θέσουν σε εφαρµογή, και µέρος της τροπολογίας 9 θα απαιτούσε να τηρούνται
στατιστικά στοιχεία του χρόνου ελέγχων και των καθυστερήσεων για οχήµατα που

αποδεικνύεται ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση τεχνικής καταλληλότητας.

Αν και η επιθυµία για µεγαλύτερη εναρµόνιση των διαδικασιών (κατάρτιση, κυρώσεις,
τεχνικοί και ανθρώπινοι πόροι) µπορεί να αντιµετωπισθεί µε κατανόηση, τόσο το Συµβούλιο,
όσο και η Επιτροπή πιστεύουν ότι δεν θα ήταν πρακτικό, ούτε πολιτικά εφικτό να

εναρµονισθούν τα εν λόγω µέτρα, ως προϋπόθεση για την εφαρµογή της οδηγίας.

Παρ’ όλα ταύτα, κατά την επανεξέταση από πλευράς Επιτροπής της εφαρµογής της οδηγίας,
θα συµπεριληφθεί εκτίµηση του ποσοστού και των τύπων οχηµάτων που ελέγχονται σε κάθε
κράτος µέλος, της αναλογίας έγκρισης/απόρριψης και κατανοµή ανάλογα µε το πού είναι

ταξινοµηµένα τα οχήµατα. Άπαξ και γίνει αυτό, τότε η Επιτροπή θα επανεξετάσει κατά
πόσον χρειάζεται περαιτέρω εναρµόνιση.

Η Επιτροπή διατυπώνει ευνοϊκή γνώµη για την κοινή θέση στο σύνολό της.


