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Τροπολογία 294
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για τους σκοπούς της δημιουργίας και 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης, είναι σκόπιμο να 
αντικατασταθούν τα συστήματα έγκρισης 
των κρατών μελών από μία διαδικασία 
έγκρισης της Ένωσης βάσει της αρχής της 
ολικής εναρμόνισης, ενώ, παράλληλα, να 
ληφθούν υπόψη θέματα κόστους-οφέλους, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

(2) Για τους σκοπούς της δημιουργίας και 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης, και προκειμένου να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου, είναι 
σκόπιμο να αντικατασταθούν τα 
συστήματα έγκρισης των κρατών μελών 
από μία διαδικασία έγκρισης της Ένωσης 
βάσει της αρχής της ολικής εναρμόνισης, 
ενώ, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη 
θέματα κόστους-οφέλους, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. lt

Τροπολογία 295
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
οδικής ασφάλειας, επαγγελματικής 
ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος, πρέπει να εναρμονιστούν 
οι τεχνικές απαιτήσεις και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στα 
οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη 
και τις χωριστές τεχνικές μονάδες όσον 
αφορά την έγκριση τύπου.

(5) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
οδικής ασφάλειας, επαγγελματικής 
ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος 
και ένα εναρμονισμένο σύστημα έγκρισης 
τύπου ΕΕ, πρέπει να εναρμονιστούν οι 
τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα που ισχύουν στα οχήματα, τα 
συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις 
χωριστές τεχνικές μονάδες όσον αφορά την 
έγκριση τύπου.

Or. lt
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Τροπολογία 296
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η αρχή ότι 
τα οχήματα σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συναρμολογούνται 
κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και 
των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. 
Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι 
κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα 
οχήματα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις διατάξεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευαστική 
ακεραιότητα των οχημάτων, τα συστήματα 
υποβοήθησης του οδηγού στον έλεγχο του 
οχήματος, τα συστήματα που παρέχουν 
στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες 
για την κατάσταση του οχήματος και της
περιοχής γύρω από το όχημα, τα 
συστήματα φωτισμού των οχημάτων, τα 
συστήματα προστασίας των επιβατών, το 
εξωτερικό και τα εξαρτήματα των 
οχημάτων, τη μάζα και τις διαστάσεις των 
οχημάτων, τα ελαστικά των οχημάτων.

(13) Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η αρχή ότι 
τα οχήματα σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συναρμολογούνται 
κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και 
των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου 
και να προστατεύεται η εσωτερική αγορά 
της Ένωσης από γεωργικά και δασικά 
οχήματα χαμηλής ποιότητας που 
ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή 
και να βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων 
καθώς και το περιβάλλον. Για το σκοπό 
αυτό είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές να 
εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα πληρούν τις 
σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Στις διατάξεις αυτές 
πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευαστική 
ακεραιότητα των οχημάτων, τα συστήματα 
υποβοήθησης του οδηγού στον έλεγχο του 
οχήματος, τα συστήματα που παρέχουν 
στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες 
για την κατάσταση του οχήματος και της 
περιοχής γύρω από το όχημα, τα 
συστήματα φωτισμού των οχημάτων, τα 
συστήματα προστασίας των επιβατών, το 
εξωτερικό και τα εξαρτήματα των 
οχημάτων, τη μάζα και τις διαστάσεις των 
οχημάτων, τα ελαστικά των οχημάτων.

Or. lt

Τροπολογία 297
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Προκειμένου να αποτραπεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός με τα οχήματα 
οδοποιίας, τα οχήματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή οδών πρέπει να πληρούν τις 
ίδιες απαιτήσεις με τα οχήματα 
οδοποιίας.

Or. nl

Τροπολογία 298
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 
τεχνικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, που 
απαιτούνται για την παραγωγή 
εξαρτημάτων για τη δευτερογενή αγορά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 
τεχνικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, που 
απαιτούνται για την παραγωγή 
εξαρτημάτων για τη δευτερογενή αγορά.

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 
τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
την παραγωγή εξαρτημάτων για τη 
δευτερογενή αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων δεν θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στα σχέδια. Τα σχέδια αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του κατασκευαστή του 
οχήματος και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Σύμφωνα με το κεφάλαιο XVI των πληροφοριών 
επισκευής και συντήρησης (ΠΕΣ), οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται απαριθμούνται 
στο άρθρο. 47 παράγραφος 3.

Τροπολογία 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 
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τεχνικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, που 
απαιτούνται για την παραγωγή 
εξαρτημάτων για τη δευτερογενή αγορά.

τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
την παραγωγή εξαρτημάτων για τη 
δευτερογενή αγορά.

Or. en

Τροπολογία 301
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 
τεχνικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, που 
απαιτούνται για την παραγωγή 
εξαρτημάτων για τη δευτερογενή αγορά.

(20) Για να επιτραπεί στους 
κατασκευαστές μηχανικών μερών ή 
χωριστών τεχνικών μονάδων να 
υποβάλουν αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ 
για μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές 
μονάδες ή για αδειοδότηση, είναι επίσης 
σημαντικό οι εν λόγω κατασκευαστές να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που παρέχονται μόνον από 
τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως οι 
τεχνικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των μη ιδιοταγών 
σχεδίων, που απαιτούνται για την 
παραγωγή εξαρτημάτων για τη 
δευτερογενή αγορά.

Or. en

Τροπολογία 302
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που 

διαγράφεται
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μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά 
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο 
μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται 
με τα ενσωματωμένα συστήματα 
διάγνωσης (OBD) και τη διάδρασή τους 
με άλλα συστήματα οχημάτων. 
Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές 
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι 
δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, 
παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται η λογική 
πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Or. en

Τροπολογία 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία 

(21) Η πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής του οχήματος, μέσω 
τυποποιημένου μορφοτύπου που μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την ανάκτηση 
τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση ελκυστήρων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία 
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παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των 
πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης 
(OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα 
συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να 
καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των 
κατασκευαστών, παράλληλα με 
στοχοθετημένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των 
πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης 
(OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα 
συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να 
καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των 
κατασκευαστών, τις οποίες θα διέπει η 
αρχή της λογικής και της 
αναλογικότητας, σε ό,τι αφορά τον όγκο 
των πωλήσεων των τύπων οχημάτων 
και/ή τη διάσταση των κατασκευαστών· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της αιτιολογικής σκέψης 21 με το κεφάλαιο XVI, καθώς και τις σχετικές 
τροπολογίες. Οι ανεξάρτητοι φορείς λαμβάνουν σε τυποποιημένη μορφή τις ίδιες πληροφορίες 
που δίνονται και στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και τα συνεργεία επισκευής, χωρίς να 
υπόκεινται διακρίσεις. Τα οχήματα της κατηγορίας R (ρυμουλκούμενα) και της κατηγορίας S 
(εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις ΠΕΣ.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ΜΜΕ.

Τροπολογία 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των 

(21) Η κατάλληλη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση ελκυστήρων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των 
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πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης 
(OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα 
συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να 
καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των 
κατασκευαστών, παράλληλα με 
στοχοθετημένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης 
(OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα 
συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να 
καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των 
κατασκευαστών, με βάση την αρχή της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον 
όγκο των πωλήσεων και τις ικανότητες 
των μικρομεσαίων κατασκευαστών· 

Or. en

Τροπολογία 305
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των 
πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης 
(OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα 
συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να 
καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των 
κατασκευαστών, παράλληλα με 
στοχοθετημένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(21) Η απεριόριστη πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής του οχήματος, 
μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο 
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην 
αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών για την επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των 
πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης 
(OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα 
συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να 
καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που 
πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των 
κατασκευαστών, παράλληλα με 
στοχοθετημένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
σύμφωνα με την αρχή της 
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αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 306
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι σημαντικό όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίσουν 
σαφή αντιστοίχηση μεταξύ του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας 2006/42/ΕΚ 
για την ασφάλεια των μηχανημάτων, ώστε 
να καθορίζεται με σαφήνεια ποια απαίτηση 
πρέπει να πληροί κάθε συγκεκριμένο 
προϊόν,

(27) Είναι σημαντικό όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίσουν 
σαφή αντιστοίχηση μεταξύ του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας 2006/42/ΕΚ 
για την ασφάλεια των μηχανημάτων, ώστε 
να αποφεύγεται η επικάλυψη των 
εργασιών και να καθορίζεται με σαφήνεια 
ποια απαίτηση πρέπει να πληροί κάθε 
συγκεκριμένο προϊόν,

Or. nl

Τροπολογία 307
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κινητά μηχανήματα (κατηγορία U). διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 308
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Επαγγελματικά οχήματα παντός 
εδάφους (ATV) (κατηγορία Τ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να γίνει διάκριση μεταξύ των λειτουργικών οχημάτων της γεωργίας και της 
δασοκομίας και των τετρακύκλων διπλής χρήσης. Βλέπε τροπολογία άρθρου 3 σχετικά με τα 
ATV και τα SbS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση.

Τροπολογία 309
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) Οχήματα Αναψυχής Εκτός Δρόμου 
(SbS) (κατηγορία Τ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να γίνει διάκριση μεταξύ των λειτουργικών οχημάτων της γεωργίας και της 
δασοκομίας και των τετρακύκλων διπλής χρήσης. Βλέπε τροπολογία άρθρου 3 σχετικά με τα 
ATV και τα SbS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση.

Τροπολογία 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε εναλλάξιμα μηχανήματα τα οποία 
ανυψώνονται πλήρως από το έδαφος όταν 
το όχημα στο οποία είναι προσαρτημένα 

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε εναλλάξιμα μηχανήματα τα οποία 
ανυψώνονται πλήρως από το έδαφος ή τα 
οποία δεν μπορούν να αρθρωθούν γύρω 



AM\881687EL.doc 13/76 PE475.768v01-00

EL

βρίσκεται σε οδική χρήση. από κατακόρυφο άξονα όταν το όχημα 
στο οποία είναι προσαρτημένα βρίσκεται 
σε οδική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα εναλλάξιμα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με έναν υποστηρικτικό τροχό ελεύθερης 
περιστροφής για λόγους κατανομής βάρους. Τα ίδια τα εναλλάξιμα μηχανήματα είναι 
στερεωμένα στον ελκυστήρα και δεν μπορούν να αρθρωθούν γύρω από κατακόρυφο άξονα. Ο 
επιπρόσθετος τροχός δεν προσθέτει κάποιο περεταίρω κίνδυνο στον συνδυασμό 
οχήματος/εναλλάξιμων μηχανημάτων. Ως εκ τούτου είναι λογικό τα εν λόγω μηχανήματα να 
εξαιρούνται επίσης από τη ρύθμιση.

Τροπολογία 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε εναλλάξιμα μηχανήματα τα οποία 
ανυψώνονται πλήρως από το έδαφος όταν 
το όχημα στο οποία είναι προσαρτημένα 
βρίσκεται σε οδική χρήση.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε εναλλάξιμα μηχανήματα τα οποία 
ανυψώνονται πλήρως από το έδαφος ή τα 
οποία δεν μπορούν να αρθρωθούν γύρω 
από κατακόρυφο άξονα όταν το όχημα 
στο οποία είναι προσαρτημένα βρίσκεται 
σε οδική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κινητά μηχανήματα· διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κινητά μηχανήματα (κατηγορία U) δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος αυτού του 
κανονισμού, δεδομένου ότι σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορους τομείς, εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας, τα οποία υπόκειται σε άλλες 
υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες δεν συμβιβάζονται με τη δομή του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κινητά μηχανήματα· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ερπυστριοφόροι ελκυστήρες 
(κατηγορία C) 

Or. en

Τροπολογία 315
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) κατηγορίες Τ με δείκτη β
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Or. en

Τροπολογία 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ερπυστριοφόροι ελκυστήρες, 
κατηγορία C·

Or. en

Τροπολογία 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) τροχοφόροι ελκυστήρες ειδικής 
χρήσης (κατηγορίες T4.1 και T4.2)

Or. en

Τροπολογία 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) τροχοφόροι ελκυστήρες ειδικής 
χρήσης: κατηγορίες T4.1 και T4.2.

Or. en
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Τροπολογία 319
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. κάθε ρυμουλκούμενο γεωργικό ή δασικό 
όχημα που προορίζεται κυρίως να 
μεταφέρει φορτία και έχει σχεδιαστεί για 
να έλκεται από ελκυστήρα για γεωργικούς 
ή δασικούς σκοπούς και το όποιο δεν 
προορίζεται για την επεξεργασία υλικών 
[και εφόσον ο λόγος της τεχνικά 
αποδεκτής μεικτής μάζας προς τη μάζα 
κενού οχήματος είναι ίσος με ή 
μεγαλύτερος από 3,0·

9. κάθε ρυμουλκούμενο γεωργικό ή δασικό 
όχημα που προορίζεται κυρίως να 
μεταφέρει φορτία ή να επεξεργάζεται 
υλικά και έχει σχεδιαστεί για να έλκεται 
από ελκυστήρα για γεωργικούς ή δασικούς 
σκοπούς εφόσον ο λόγος της τεχνικά 
αποδεκτής μεικτής μάζας προς τη μάζα 
κενού οχήματος είναι ίσος με ή 
μεγαλύτερος από 2,0· 

Or. en

Τροπολογία 320
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. κάθε όχημα που χρησιμοποιείται στη 
γεωργία ή τη δασοκομία, το οποίο είναι 
σχεδιασμένο για να έλκεται από 
ελκυστήρα, το οποίο αλλάζει λειτουργίες 
σε αυτόν ή του προσθέτει λειτουργίες, που 
εμπεριέχει μόνιμα ένα εργαλείο ή είναι 
σχεδιασμένο για να επεξεργάζεται υλικά, 
το οποίο μπορεί να περιέχει πλατφόρμα 
φόρτωσης που έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί για να δέχεται εργαλεία 
και διατάξεις που είναι αναγκαία για τους 
σκοπούς αυτούς και για να αποθηκεύει 
προσωρινά οποιοδήποτε υλικά 
παράγονται ή απαιτούνται κατά τις 
εργασίες και εφόσον ο λόγος της τεχνικά 
αποδεκτής μεικτής μάζας προς τη μάζα 
κενού οχήματος είναι κατώτερος από 3,0·

10. κάθε εργαλείο ή μηχάνημα που 
χρησιμοποιείται στη γεωργία ή τη 
δασοκομία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για 
να έλκεται από ελκυστήρα εφόσον ο λόγος 
της τεχνικά αποδεκτής μεικτής μάζας προς 
τη μάζα κενού οχήματος είναι κατώτερος 
από 3,0· Ωστόσο, εάν η μέγιστη τεχνικά 
αποδεκτή μεικτή μάζα υπερβαίνει τα 
14.000 kg, το εργαλείο ή μηχάνημα 
εντάσσεται στην κατηγορία του 
ρυμουλκούμενου οχήματος.
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Or. en

Τροπολογία 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43α. «Επαγγελματικό όχημα παντός 
εδάφους» (ATV): όχημα με ειδικά 
διαμορφωμένο κάθισμα για τον χειριστή 
και με λαβές ως όργανο χειρισμού. 
Το επαγγελματικό ATV έχει τα εξής 
επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:
Μέγιστη ταχύτητα από τον σχεδιασμό 
του οχήματος 60km/h· πίεση των 
ελαστικών από τον σχεδιασμό του 
οχήματος < 5 kPa (0.5 Bar)· ανάγλυφο 
των ελαστικών: παντός εδάφους· 
χειροκίνητος μοχλός γκαζιού εδάφους· 
δομή/δομές φόρτωσης βάρους με 
ελάχιστη αναλογία ανάμεσα στην 
επιφάνεια του οχήματος και της δομής 
μεταφοράς φορτίων > 25%· μάζα σε 
κατάσταση λειτουργίας (MRO) < 400 kg· 
ικανότητα ρυμούλκησης μηχανισμού 
οπίσθιας ζεύξης ως δοκιμή αντοχής > 2 x 
MRO.

Or. en

Τροπολογία 322
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43α. «Επαγγελματικό όχημα παντός 
εδάφους» (ATV): μηχανοκίνητο όχημα 
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σχεδιασμένο να κινείται με τέσσερα 
ελαστικά χαμηλής πίεσης, με ειδικά 
διαμορφωμένο κάθισμα για τον χειριστή 
και με λαβές ως όργανο χειρισμού.
Το ATV έχει τα εξής επιπρόσθετα 
χαρακτηριστικά:
Ανώτατη ταχύτητα από το σχεδιασμό του 
οχήματος 60 km/h·
Πίεση των ελαστικών από τον σχεδιασμό 
του οχήματος < 5 kPa (0.5 Bar)· 
Ανάγλυφο των ελαστικών: παντός 
εδάφους (μη οδικές επιφάνειες);
Χειροκίνητος έλεγχος γκαζιού·
Πληροί τουλάχιστον 2 από τις ακόλουθες 
απαιτήσεις μεταφοράς φορτίων:
(i) Δομές φόρτωσης βάρους με ελάχιστη 
αναλογία ανάμεσα στην επιφάνεια του 
οχήματος και της δομής μεταφοράς 
φορτίων > 25%·
(ii) Κάθε μεμονωμένη δομή μεταφοράς 
φορτίου θα πρέπει να έχει ελάχιστη 
επιφάνεια 0,2 m²·
(iii) Η συνολική δομή μεταφοράς φορτίου 
θα πρέπει να έχει συνδυασμένη ελάχιστη 
επιφάνεια 0,5 m²·
(iv) Αναλογία συνολικής ικανότητας 
μεταφοράς φορτίου (μεικτή μάζα 
οχήματος έναντι μάζας μεταφερόμενου 
φορτίου) >25%·
Μηχανισμός οπίσθιας ζεύξης: βάρος 
ρυμούλκησης > 2x το βάρος του 
οχήματος ως δοκιμή αντοχής, δεν πρέπει 
να θεωρείται επιτρεπόμενο βάρος 
ρυμουλκούμενου οχήματος.
Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας <400kg
Απόσταση από το έδαφος >180 mm·
Λόγος μεταξονίου προς απόσταση 
εδάφους <6.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να γίνει διάκριση μεταξύ των λειτουργικών οχημάτων της γεωργίας και της 
δασοκομίας και των τετρακύκλων διπλής χρήσης. Βλέπε τροπολογία άρθρου 3 σχετικά με τα 
ATV και τα SbS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση.

Τροπολογία 323
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 43 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43β. «Οχήματα Αναψυχής Εκτός 
Δρόμου» (SbS): μηχανοκίνητο όχημα 
σχεδιασμένο για τη μεταφορά επιβατών 
και/ ή φορτίου και για την ώθηση ή έλξη 
εξοπλισμού.
Το SbS έχει τα εξής επιπρόσθετα 
χαρακτηριστικά:
Ανώτατη ταχύτητα από το σχεδιασμό του 
οχήματος: 60 km/h·
Τον χειριστή και δύο επιβάτες κατ’ 
ανώτατο όριο·
Μεμονωμένα καθίσματα ή πάγκοι 
καθισμάτων·
Τιμόνι·
Ανάγλυφο των ελαστικών: παντός 
εδάφους (μη οδικές επιφάνειες)·
Πληροί τουλάχιστον 2 από τις ακόλουθες 
απαιτήσεις μεταφοράς φορτίων:
(i) Δομές φόρτωσης βάρους με ελάχιστη 
αναλογία ανάμεσα στην επιφάνεια του 
οχήματος και της δομής μεταφοράς 
φορτίων > 20%·
(ii) Κάθε μεμονωμένη δομή μεταφοράς 
φορτίου θα πρέπει να έχει ελάχιστη 
επιφάνεια 0,9 m²·
(iii) Αναλογία συνολικής ικανότητας 
μεταφοράς φορτίου (μεικτή μάζα 
οχήματος έναντι μάζας μεταφερόμενου 
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φορτίου) >30%
Μηχανισμός οπίσθιας ζεύξης: βάρος 
ρυμούλκησης > 1,5x το βάρος του 
οχήματος ως δοκιμή αντοχής, δεν πρέπει 
να θεωρείται επιτρεπόμενο βάρος 
ρυμουλκούμενου οχήματος·
Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας 
<1100kg·
Απόσταση από το έδαφος >200 mm·
Λόγος μεταξονίου προς απόσταση 
εδάφους <8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ATV και SbS που προορίζονται για χρήση εκτός δρόμου και θα πρέπει επομένως να 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό. Οι παραπάνω ορισμοί προτείνονται προκειμένου να 
καταστεί δυνατό τα οχήματα ATV και SbS να υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά 
οχήματα και να μην συγχέονται με τα «τετράκυκλα διπλής χρήσης», που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
τόσο για χρήση στο δρόμο όσο και για χρήση εκτός δρόμου. Τα τελευταία λαμβάνονται υπόψη 
με πιο κατάλληλο τρόπο στην πρόταση κανονισμού σχετικά με την έγκριση και την εποπτεία της 
αγοράς των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων και τετρακύκλων (COM (2010) 0542).

Τροπολογία 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. η «κατηγορία Τ» περιλαμβάνει όλους 
τους τροχοφόρους ελκυστήρες·

1. η «κατηγορία Τ» περιλαμβάνει όλους 
τους τροχοφόρους ελκυστήρες· κάθε 
κατηγορία τροχοφόρων ελκυστήρων που 
περιγράφεται στα σημεία 2 έως 8 
περιλαμβάνει επίσης έναν δείκτη «α» ή 
«β», ανάλογα με την ταχύτητα για την 
οποία έχει σχεδιαστεί·
– (α) «α» για τροχοφόρους ελκυστήρες 
που έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη 
ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 40 km/h,
– (β) «β» για τροχοφόρους ελκυστήρες 
που έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη 



AM\881687EL.doc 21/76 PE475.768v01-00

EL

ταχύτητα που δεν υπερβαίνει από 40 
km/h·

Or. en

Τροπολογία 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. η «κατηγορία Τ1» περιλαμβάνει τους 
τροχοφόρους ελκυστήρες οι οποίοι έχουν 
σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτητα όχι 
μεγαλύτερη από 40 km/h, με ελάχιστο 
πλάτος μετατροχίου για τον πλησιέστερο 
προς τον οδηγό άξονα όχι μικρότερο από 1 
150 mm, με μάζα χωρίς φορτίο, σε 
κατάσταση λειτουργίας, ανώτερη από 600 
kg, και με ελάχιστη απόσταση από το 
έδαφος όχι μεγαλύτερη από 1 000 mm·

2. η «κατηγορία Τ1» περιλαμβάνει τους 
τροχοφόρους ελκυστήρες με ελάχιστο 
πλάτος μετατροχίου για τον πλησιέστερο 
προς τον οδηγό άξονα όχι μικρότερο από 1 
150 mm, με μάζα χωρίς φορτίο, σε 
κατάσταση λειτουργίας, ανώτερη από 600 
kg, και με ελάχιστη απόσταση από το 
έδαφος όχι μεγαλύτερη από 1 000 mm·

Or. en

Τροπολογία 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. η «κατηγορία Τ3» περιλαμβάνει τους 
ελκυστήρες με ελάχιστον πλάτος 
μετατροχίου όχι μικρότερο από 1 150 mm, 
με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση 
λειτουργίας, ανώτερη από 600 kg, και με 
απόσταση από το έδαφος όχι μεγαλύτερη 
από 600 mm και με μέγιστη ταχύτητα 
σχεδιαστικά που δεν υπερβαίνει τα 40 
km/h, εκτός εάν ο ύψος του κέντρου 
βάρους του ελκυστήρα (σε σχέση με το 

3. η «κατηγορία Τ2» περιλαμβάνει τους 
ελκυστήρες με ελάχιστον πλάτος 
μετατροχίου όχι μικρότερο από 1 150 mm, 
με μάζα χωρίς φορτίο, σε κατάσταση 
λειτουργίας, ανώτερη από 600 kg, και σε 
περίπτωση που το ύψος του κέντρου 
βάρους του ελκυστήρα (σε σχέση με το 
έδαφος) δια του μέσου ελάχιστου 
μετατροχίου για κάθε άξονα υπερβαίνει το 
0,90, η μέγιστη ταχύτητα για την οποία 
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έδαφος) δια του μέσου ελάχιστου 
μετατροχίου για κάθε άξονα υπερβαίνει το 
0,90, οπότε η μέγιστη ταχύτητα για την 
οποία έχει σχεδιαστεί περιορίζεται στα 30 
km/h·

έχει σχεδιαστεί περιορίζεται στα 30 km/h·

Or. en

Τροπολογία 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. η «κατηγορία Τ3» περιλαμβάνει 
τροχοφόρους ελκυστήρες, οι οποίοι έχουν 
σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτατα που δεν 
υπερβαίνει τα 40 km/h, και με μάζα χωρίς 
φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, που δεν 
υπερβαίνει τα 600 kg·

4. η «κατηγορία Τ3» περιλαμβάνει 
τροχοφόρους ελκυστήρες με μάζα χωρίς 
φορτίο, σε κατάσταση λειτουργίας, που δεν
υπερβαίνει τα 600 kg· περιλαμβάνει 
επίσης ελκυστήρες των οποίων ο 
χειρισμός γίνεται με χειρολαβή, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 σημείο 43α·

Or. en

Τροπολογία 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. η «κατηγορία Τ4» περιλαμβάνει 
τροχοφόρους ελκυστήρες ειδικής χρήσης 
οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για ταχύτατα 
που δεν υπερβαίνει τα 40 km/h·

5. η «κατηγορία Τ4» περιλαμβάνει 
τροχοφόρους ελκυστήρες ειδικής χρήσης·

Or. en



AM\881687EL.doc 23/76 PE475.768v01-00

EL

Τροπολογία 329
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. η «κατηγορία Τ5» περιλαμβάνει 
τροχοφόρους ελκυστήρες οι οποίοι έχουν 
σχεδιαστεί για ταχύτητα όχι μεγαλύτερη 
από 40 km/h·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 330
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. η «κατηγορία U» περιλαμβάνει τα 
μηχανήματα όπως ορίζονται στην οδηγία 
2006/42/ΕΚ, τα οποία είναι 
αυτοπροωθούμενα και προορίζονται για 
γεωργική ή δασική χρήση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 331
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 α. η «κατηγορία T6» περιλαμβάνει 
επαγγελματικά οχήματα παντός εδάφους 
(ATV) και οχήματα αναψυχής εκτός 
δρόμου (SbS)·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να γίνει διάκριση μεταξύ των λειτουργικών οχημάτων της γεωργίας και της 
δασοκομίας και των τετρακύκλων διπλής χρήσης. Βλέπε τροπολογία άρθρου 3 σχετικά με τα 
ATV και τα SbS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση. Είναι ορθότερο τα 
επαγγελματικά οχήματα παντός εδάφους (ATV) και τα οχήματα αναψυχής εκτός δρόμου (SbS) 
να εντάσσονται στην κατηγορία Τ και όχι στην κατηγορία L. 

Τροπολογία 332
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις οδικής ασφάλειας Απαιτήσεις οδικής και λειτουργικής 
ασφάλειας

Or. en

Τροπολογία 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) τη δομή οπίσθιας προστασίας· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτήσεις οδικής ασφάλειας: δεν εφαρμόζονται στα τρακτέρ και δεν τα αφορούν.

Τροπολογία 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(n) τη δομή οπίσθιας προστασίας· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(o) την πλευρική προστασία διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτήσεις οδικής ασφάλειας: δεν εφαρμόζονται στα τρακτέρ και δεν τα αφορούν.

Τροπολογία 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(o) την πλευρική προστασία διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα 
καθορίζει τις αναλυτικές τεχνικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τω 
διαδικασιών δοκιμής και των οριακών 
τιμών, όπου ισχύει, για θέματα που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2 ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού 
επιπέδου οδικής ασφάλειας.

4. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
επίτευξη υψηλού επιπέδου λειτουργικής
ασφάλειας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα 
καθορίζει τις αναλυτικές τεχνικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τω 
διαδικασιών δοκιμής και των οριακών 
τιμών, όπου ισχύει, για θέματα που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2. Με τις 
λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις 
διασφαλίζεται ότι, κατά περίπτωση, τα 
οχήματα με μέγιστη ταχύτητα ανώτερη 
από 40 km/h, εξαιρουμένων των 
ρυμουλκούμενων εργαλείων S, πληρούν 
επίπεδο οδικής ασφάλειας όσον αφορά 
την απόδοση των φρένων και των 
συστημάτων αντιεμπλοκής των τροχών 
ισοδύναμο με εκείνο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ABS (σύστημα αντιεμπλοκής τροχών) είναι μια νέα τεχνολογία στα γεωργικά και δασικά 
οχήματα. Οι λεπτομερείς όροι και το χρονοδιάγραμμα καθιέρωσής του θα πρέπει να αποτελέσει 
μέρος λεπτομερέστερης αξιολόγησης από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, 
σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα 
καθορίζει τις αναλυτικές τεχνικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τω 

4. Προκειμένου να διασφαλίζεται η
επίτευξη υψηλού επιπέδου λειτουργικής 
ασφάλειας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα 
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διαδικασιών δοκιμής και των οριακών 
τιμών, όπου ισχύει, για θέματα που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2 ώστε να
διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού 
επιπέδου οδικής ασφάλειας.

καθορίζει τις αναλυτικές τεχνικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τω 
διαδικασιών δοκιμής και των οριακών 
τιμών, όπου ισχύει, για θέματα που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2. Με τις 
λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις
διασφαλίζεται ότι, κατά περίπτωση, τα 
οχήματα με μέγιστη ταχύτητα ανώτερη 
από 40 km/h, εξαιρουμένων των 
ρυμουλκούμενων εργαλείων S, πληρούν 
επίπεδο οδικής ασφάλειας όσον αφορά 
την απόδοση των φρένων και των 
συστημάτων αντιεμπλοκής των τροχών 
ισοδύναμο με εκείνο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

Or. en

Τροπολογία 339
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) λειτουργία και συντήρηση·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 340
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) ασφάλεια και αξιοπιστία των 
συστημάτων ασφάλειας, 
περιλαμβανομένων των δυναμοδοτών του 
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ρυμουλκούμενου εξοπλισμού·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 341
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) προστασία έναντι των μηχανικών 
κινδύνων·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 342
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) εργονομία (περιλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης κακής χρήσης, της 
χρηστικότητας των συστημάτων ελέγχου, 
της προσβασιμότητας των χειριστηρίων 
προκειμένου να αποφεύγεται η ακούσια 
ενεργοποίηση, της προσαρμογής της 
διεπαφής ανθρώπου/οχήματος στα 
προβλεπόμενα χαρακτηριστικά του 
οδηγού, της παρέμβασης του χρήστη)
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
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κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 343
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) προφυλακτήρες και προστατευτικές 
διατάξεις·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 344
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια β) κίνδυνος απώλειας ευσταθείας·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 345
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) υλικά και προϊόντα·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 346
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ β) ηλεκτρικές στήλες·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en

Τροπολογία 347
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ γ) πέδηση περιλαμβανομένων των 
λειτουργιών σταθμεύσεως·
(πρέπει να προστεθεί στο Παράρτημα Ι και 
να εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές 
κατηγορίες οχημάτων)

Or. en
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Τροπολογία 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν έχει συναφθεί διαφορετική 
συμφωνία με τον αγοραστή του οχήματος, 
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
καταρτίζεται στην επίσημη γλώσσα του 
κράτους μέλους στο οποίο αγοράζεται το 
όχημα.

3. Εάν δεν έχει συναφθεί διαφορετική 
συμφωνία με τον αγοραστή του οχήματος, 
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
καταρτίζεται σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης, κατ’ επιλογή του 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την 
πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό 
αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί 
εκτύπωσης προστατεύεται είτε με 
έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με
υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του 
κατασκευαστή.

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την 
πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό 
αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί 
εκτύπωσης προστατεύεται από επαρκή 
μέσα όπως έγχρωμες γραφικές 
παραστάσεις ή κάποιο υδατόσημο με το 
αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές για την προστασία του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, όπως 
για παράδειγμα τα ολογράμματα· η επιλογή θα πρέπει να επαφίεται στην κρίση του 
κατασκευαστή και ο κανονισμός θα πρέπει να παρέχει μόνο ορισμένα μη δεσμευτικά 
παραδείγματα.
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Τροπολογία 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την 
πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό 
αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί 
εκτύπωσης προστατεύεται είτε με 
έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με
υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του 
κατασκευαστή.

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την 
πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό 
αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί 
εκτύπωσης προστατεύεται από επαρκή 
μέσα όπως έγχρωμες γραφικές 
παραστάσεις ή κάποιο υδατόσημο με το 
αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον 
αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης 
της ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, 
όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, 
για περίοδο δεκαοκτώ μηνών από την εν 
λόγω ημερομηνία.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον 
αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 24
μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, όσον 
αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για 
περίοδο 30 μηνών από την εν λόγω 
ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οχήματα τέλους σειράς. Τροποποίηση με στόχο την ευθυγράμμιση του κανονισμού με το άρθρο 
10 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

Τροπολογία 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον 
αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης 
της ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, 
όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, 
για περίοδο δεκαοκτώ μηνών από την εν 
λόγω ημερομηνία.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον 
αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 24
μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, όσον 
αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για 
περίοδο 30 μηνών από την εν λόγω 
ημερομηνία.

Or. en

Τροπολογία 353
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον 
αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης 
της ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, 
όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, 
για περίοδο δεκαοκτώ μηνών από την εν 
λόγω ημερομηνία.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον 
αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 24
μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ και, όσον 
αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για 
περίοδο 30 μηνών από την εν λόγω 
ημερομηνία.

Or. en

Τροπολογία 354
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ β
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ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ
Άρθρο 35 β
1. Ένα όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε δημόσιους δρόμους, εάν πληροί τις 
απαιτήσεις που αφορούν τις διαστάσεις, 
το βάρος, την ασφάλεια, τα φώτα και την 
ασφάλιση που προβλέπεται για χρήση σε 
δημόσιους δρόμους και εάν το οδηγεί 
κάποιο ειδικευμένο πρόσωπο, που κατέχει 
την ενιαία ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης για 
οχήματα αυτού του τύπου.
2. Εάν το όχημα δεν πληροί τις 
απαιτήσεις για τη χρήση σε δημόσιους 
δρόμους, χαρακτηρίζεται ως «έκτακτη 
μεταφορά» και μεταφέρεται ή 
συνοδεύεται αναλόγως.

Or. nl

Τροπολογία 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος, εκτός από τις 
αξιολογήσεις του σύμφωνα με το άρθρο 
36 παράγραφος 1, λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη του τα πορίσματα της αρμόδιας 
για την έγκριση αρχής·

Or. en

Τροπολογία 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ολοκληρωμένες εκθέσεις δοκιμών 
που εκδίδονται βάσει των τυποποιημένων 
κωδικών ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του 
ΟΟΣΑ, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
εναλλακτική λύση για τις εκθέσεις 
δοκιμών που καταρτίζονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού ή των χωριστών 
κανονισμών.

2. Οι εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται 
βάσει των τυποποιημένων κωδικών ΟΟΣΑ 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, ή 
ισοδύναμα πρότυπα, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση 
για τις εκθέσεις δοκιμών που 
καταρτίζονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή των χωριστών κανονισμών.
Η ειδική έγκριση τύπου μπορεί να 
εκδίδεται από την αρμόδια για την 
έγκριση αρχή ή, κατά περίπτωση, από 
τον ΟΟΣΑ, κατ 'επιλογή του 
κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χωριστή έγκριση ΕΚ που εκδίδεται από την αρμόδια για την έγκριση αρχή είναι ήδη 
υποχρεωτική για τη χορήγηση πλήρους έγκρισης τύπου ΕΚ για το πλήρες όχημα. Εάν η έγκριση 
του ΟΟΣΑ γίνει υποχρεωτική θα καθιερωθεί ένα διπλό σύστημα έγκρισης, με υψηλό κόστος
(μια οικογένεια ελκυστήρων μπορεί να έχει μέχρι 2-3 θαλάμους). Ο ΟΟΣΑ είναι ένας 
οργανισμός εκτός ΕΕ και το κέντρο συντονισμού που χορηγεί την τελική έγκριση δεν έχει καμία 
σχέση με την αρμόδια για την έγκριση αρχή. Οι κατασκευαστές δεν μπορούν να υποχρεωθούν 
να διαθέτουν επιπλέον πόρους για τον ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ολοκληρωμένες εκθέσεις δοκιμών 
που εκδίδονται βάσει των τυποποιημένων 
κωδικών ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, οι οποίες έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του 
ΟΟΣΑ, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
εναλλακτική λύση για τις εκθέσεις 
δοκιμών που καταρτίζονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού ή των χωριστών 

2. Οι εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται 
βάσει των τυποποιημένων κωδικών ΟΟΣΑ 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, ή 
ισοδύναμα πρότυπα, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση 
για τις εκθέσεις δοκιμών που 
καταρτίζονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή των χωριστών κανονισμών.
Η ειδική έγκριση τύπου μπορεί να 
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κανονισμών. εκδίδεται από την αρμόδια για την 
έγκριση αρχή ή, κατά περίπτωση, από 
τον ΟΟΣΑ, κατ 'επιλογή του 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του οχήματος

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης ελκυστήρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για 
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση) 
πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R 
(ρυμουλκούμενα) και S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος 
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από 
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Τροπολογία 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του οχήματος

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης ελκυστήρα

Or. en
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Τροπολογία 360
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του οχήματος

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 361
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47 διαγράφεται
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών
1. Οι κατασκευαστές παρέχουν 
απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος σε 
ανεξάρτητους φορείς μέσω δικτυακών 
τόπων ώστε αυτές να είναι εύκολα και 
γρήγορα προσβάσιμες. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση αυτή πρέπει να παρέχεται με 
τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε 
σχέση με την πρόσβαση που παρέχεται σε 
εξουσιοδοτημένους πωλητές και 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη συναρμολόγηση 
μερών ή εξαρτημάτων στο όχημα·
2. Οι κατασκευαστές θέτουν εκπαιδευτικό 
υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων 
φορέων καθώς και των 
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εξουσιοδοτημένων πωλητών και 
συνεργείων επισκευής.
3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) τον αναμφισβήτητο αριθμό 
ταυτοποίησης του οχήματος·
(β) βιβλία τεχνικών ελέγχων και καρτέλες 
επιδιορθώσεων και συντήρησης·
(γ) τεχνικά εγχειρίδια·
(δ) πληροφορίες σχετικά με τα μηχανικά 
μέρη και διαγνωστικές πληροφορίες (π.χ. 
μέγιστες και ελάχιστες θεωρητικές τιμές 
για μετρήσεις)·
(ε) διαγράμματα ηλεκτρονικών 
καλωδιώσεων·
(στ) στ) διαγνωστικούς κωδικούς 
προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών κωδικών του κατασκευαστή·
(ζ) τον αριθμό ταυτοποίησης 
βαθμονόμησης λογισμικού που ισχύει για 
το εκάστοτε τύπο οχήματος·
(η) πληροφορίες που παρέχονται 
αναφορικά με κατοχυρωμένα εργαλεία 
και εξαρτήματα και παραδίδονται μέσω 
αυτών·
(θ) πληροφορίες σχετικά με αρχεία 
δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης 
παρακολούθησης και δοκιμών·
(ι) μονάδες εργασίας.
4. Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή 
συνεργεία επισκευής εντός του δικτύου 
διανομής συγκεκριμένου κατασκευαστή 
του οχήματος θεωρούνται ως 
ανεξάρτητοι φορείς για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού στον βαθμό που 
παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή 
συντήρησης οχημάτων ως προς τα οποία 
δεν είναι μέλη του συστήματος διανομής 
του κατασκευαστή του οχήματος.
5. Οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχήματος πρέπει να είναι 
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πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο 
των εργασιών συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών.
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6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή 
εξαρτημάτων συμβατών με το σύστημα 
OBD, καθώς και διαγνωστικών 
εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμής, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και 
την επισκευή και τη συντήρηση του 
οχήματος αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 
επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.
7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού 
εξοπλισμού για ελκυστήρες εναλλακτικού 
καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν 
τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, 
εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή 
εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού 
καυσίμου.
8. Ο κατασκευαστής, όταν υποβάλλει 
αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ ή εθνική 
έγκριση τύπου, παρέχει στην εγκριτική 
αρχή στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στο παρόν άρθρο.
Στην περίπτωση που οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι διαθέσιμες ή δεν 
συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό 
και τα μέτρα εφαρμογής του τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο 
κατασκευαστής τις παρέχει έξι μήνες από 
την ημερομηνία της έγκρισης τύπου.
9. Εάν εντός της περιόδου αυτής δεν 
υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για 
τη συμμόρφωση, η αρχή έγκρισης 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.
10. Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις 
επακόλουθες τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις στις πληροφορίες 
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επισκευής και συντήρησης του οχήματος 
στους δικτυακούς τόπους τους την ίδια 
χρονική στιγμή που τις θέτουν στη 
διάθεση των εξουσιοδοτημένων 
συνεργείων.
11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 
συντήρησης του οχήματος σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
οχήματος ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία 
και μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.
12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη 
και τυποποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος σε ανεξάρτητους 
φορείς μέσω δικτυακών τόπων ώστε αυτές 
να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. 
Ειδικότερα, η πρόσβαση αυτή πρέπει να 
παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται 
διακρίσεις σε σχέση με την πρόσβαση που 
παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές 

Οι κατασκευαστές παρέχουν παρόμοια
πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση του 
ελκυστήρα σε εξουσιοδοτημένους 
πωλητές και εξουσιοδοτημένα συνεργεία
επισκευής καθώς και ανεξάρτητους 
φορείς μέσω δικτυακών τόπων
χρησιμοποιώντας τυποποιημένη μορφή
ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα 
προσβάσιμες. Ειδικότερα, η πρόσβαση 
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και εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής. αυτή πρέπει να παρέχεται με τρόπο που 
δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε σχέση με 
την πρόσβαση που παρέχεται σε 
εξουσιοδοτημένους πωλητές και 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανεξάρτητοι φορείς πρέπει να λαμβάνουν σε τυποποιημένη μορφή τις ίδιες πληροφορίες που
παρέχονται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής με τρόπο 
που δεν συνεπάγεται διακρίσεις. Σκοπός των αλλαγών είναι να υπογραμμιστεί ότι το σύνολο
των φορέων θα αντιμετωπίζεται ισότιμα από τον κατασκευαστή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες
παρατίθενται στο άρθρο 47.3.

Τροπολογία 363
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη 
και τυποποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την επισκευή και τη 
συντήρηση του οχήματος σε ανεξάρτητους 
φορείς μέσω δικτυακών τόπων ώστε αυτές 
να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. 
Ειδικότερα, η πρόσβαση αυτή πρέπει να 
παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται 
διακρίσεις σε σχέση με την πρόσβαση που 
παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές 
και εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
επισκευής.

Οι κατασκευαστές παρέχουν ισότιμη
πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
επισκευή και τη συντήρηση του 
ελκυστήρα σε εξουσιοδοτημένους 
πωλητές και εξουσιοδοτημένα συνεργεία
επισκευής καθώς και ανεξάρτητους 
φορείς μέσω δικτυακών τόπων
χρησιμοποιώντας τυποποιημένη μορφή
ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα 
προσβάσιμες. Η πρόσβαση αυτή πρέπει να 
παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται 
διακρίσεις. Για το λογισμικό που είναι
κρίσιμης σημασίας για την ορθή
λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας
και περιβαλλοντικού ελέγχου πρέπει
απλώς να εκτελούνται εργασίες επισκευής 
και συντήρησης και να αποκλείονται 
αλλαγές στις παραμέτρους και τα 
δεδομένα ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 364
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Μέχρις ότου η Επιτροπή υιοθετήσει
μια κοινή προδιαγραφή για τις
πληροφορίες που παρέχονται στους
ανεξάρτητους φορείς, οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες 
συγκεκριμένα και η επεξεργασία τους να 
είναι δυνατή με λογική προσπάθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρχές για μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόζονται μέχρις ότου η Επιτροπή υιοθετήσει μια κοινή 
προδιαγραφή.

Τροπολογία 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
τη συναρμολόγηση μερών ή εξαρτημάτων 
στο όχημα·

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
τη συναρμολόγηση μερών ή εξαρτημάτων 
στον ελκυστήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση)
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πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R
(ρυμουλκούμενα) and S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος 
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από 
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Τροπολογία 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
τη συναρμολόγηση μερών ή εξαρτημάτων 
στο όχημα·

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
τη συναρμολόγηση μερών ή εξαρτημάτων 
στον ελκυστήρα·

Or. en

Τροπολογία 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Μέχρις ότου η Επιτροπή υιοθετήσει
μια κοινή προδιαγραφή για τις
πληροφορίες που παρέχονται στους
ανεξάρτητους φορείς, οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες 
συγκεκριμένα και η επεξεργασία τους να 
είναι δυνατή με λογική προσπάθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρχές για μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόζονται μέχρις ότου η Επιτροπή υιοθετήσει μια κοινή
προδιαγραφή.
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Τροπολογία 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές θέτουν εκπαιδευτικό 
υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων 
φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων 
πωλητών και συνεργείων επισκευής.

2. Εξαιρουμένου του λογισμικού για την 
αλλαγή παραμέτρων και δεδομένων 
ασφαλείας, οι κατασκευαστές θέτουν 
εκπαιδευτικό υλικό και τα σχετικά 
κατάλληλα εργαλεία στη διάθεση των 
ανεξαρτήτων φορέων καθώς και των 
εξουσιοδοτημένων πωλητών και 
συνεργείων επισκευής. Τους παρέχουν
επίσης την κατάλληλη εκπαίδευση σε
σχέση με την τηλεφόρτωση λογισμικού 
και τη διαχείριση των κωδικών 
διάγνωσης βλαβών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουδείς φορέας (εξουσιοδοτημένος ή ανεξάρτητος) δύναται να επέμβει στο λογισμικό. Τούτο
συνιστά μετατροπή. Μόνον ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα και την ευθύνη της επέμβασης
στο λογισμικό. Οι φορείς έχουν απλώς τη δυνατότητα να το τηλεφορτώνουν στο τμήμα 
προγράμματος του ελκυστήρα.

Τροπολογία 369
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές θέτουν εκπαιδευτικό 
υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων 
φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων 
πωλητών και συνεργείων επισκευής.

2. Εξαιρουμένου του λογισμικού για την 
αλλαγή παραμέτρων και δεδομένων 
ασφαλείας, οι κατασκευαστές θέτουν 
εκπαιδευτικό υλικό και τα σχετικά 
κατάλληλα εργαλεία στη διάθεση των 
ανεξαρτήτων φορέων καθώς και των 
εξουσιοδοτημένων πωλητών και 
συνεργείων επισκευής. Τους παρέχουν



PE475.768v01-00 46/76 AM\881687EL.doc

EL

επίσης την κατάλληλη εκπαίδευση σε
σχέση με την τηλεφόρτωση λογισμικού 
και τη διαχείριση των κωδικών 
διάγνωσης βλαβών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουδείς φορέας (εξουσιοδοτημένος ή ανεξάρτητος) δύναται να επέμβει στο λογισμικό. Τούτο
συνιστά μετατροπή. Μόνον ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα και την ευθύνη της επέμβασης
στο λογισμικό. Οι φορείς έχουν απλώς τη δυνατότητα να το τηλεφορτώνουν στο τμήμα 
προγράμματος του ελκυστήρα.

Τροπολογία 370
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές θέτουν εκπαιδευτικό 
υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων 
φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων 
πωλητών και συνεργείων επισκευής.

2. Οι κατασκευαστές θέτουν εκπαιδευτικό 
υλικό και τα απαιτούμενα εργαλεία 
(εξαιρουμένου του λογισμικού για την 
αλλαγή παραμέτρων και δεδομένων 
ασφαλείας) στη διάθεση των 
εξουσιοδοτημένων πωλητών και 
συνεργείων επισκευής καθώς και στη 
διάθεση των ανεξαρτήτων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής λειτουργία του οχήματος και η 
προστασία του περιβάλλοντος, η αρμόδια 
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εθνική αρχή προσδιορίζει και θεσπίζει 
κάποια προδιαγραφή για την πιστοποίηση 
της ποιότητας και της ικανότητας των 
συνεργείων επισκευής. Παρέχεται από
τους κατασκευαστές ειδική και
κατάλληλη εκπαίδευση με την καταβολή 
ενός ευλόγου τιμήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ελκυστήρας είναι ένα λίαν πολύπλοκο και μη τυποποιημένο προϊόν. Επιπλέον, κυκλοφορούν
στην αγορά χιλιάδες διαφορετικά μοντέλα ελκυστήρων. Ένα εγχειρίδιο ή μια ιστοσελίδα δεν
αρκούν για την επισκευή των ελκυστήρων. Οι κατασκευαστές ελέγχουν ήδη τις τεχνικές
δεξιότητες των εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευής παρέχοντάς τους την κατάλληλη 
εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να πιστοποιείται η ικανότητα και η ποιότητα των ανεξάρτητων 
φορέων.

Τροπολογία 372
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής λειτουργία του οχήματος και η 
προστασία του περιβάλλοντος, η αρμόδια 
εθνική αρχή προσδιορίζει και θεσπίζει 
κάποια προδιαγραφή για την πιστοποίηση 
της ποιότητας και της ικανότητας των 
συνεργείων επισκευής. Παρέχεται από
τους κατασκευαστές ειδική και
κατάλληλη εκπαίδευση με την καταβολή 
ενός ευλόγου τιμήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ελκυστήρας είναι ένα λίαν πολύπλοκο και μη τυποποιημένο προϊόν. Επιπλέον, κυκλοφορούν
στην αγορά χιλιάδες διαφορετικά μοντέλα ελκυστήρων. Ένα εγχειρίδιο ή μια ιστοσελίδα δεν
αρκούν για την επισκευή των ελκυστήρων. Οι κατασκευαστές ελέγχουν ήδη τις τεχνικές
δεξιότητες των εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευής παρέχοντάς τους την κατάλληλη 
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εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να πιστοποιείται η ικανότητα και η ποιότητα των ανεξάρτητων 
φορέων.

Τροπολογία 373
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Προκειμένου να εξασφαλίζονται η 
ασφάλεια του οχήματος και οι 
περιβαλλοντικές του επιδόσεις, η αρμόδια 
εθνική αρχή προσδιορίζει και θεσπίζει 
κάποια προδιαγραφή για την πιστοποίηση 
της ποιότητας και της ικανότητας των 
συνεργείων επισκευής. Παρέχεται από
τους κατασκευαστές ειδική και
κατάλληλη εκπαίδευση με την καταβολή 
ενός ευλόγου τιμήματος.

Or. en

Τροπολογία 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού δεν αντιμετωπίζει το θέμα 
των ΠΕΣ. Τούτο είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας που προσυπέγραψε το 
ΕΚ. Μια αντιγραφή και επικάλυψη με τις ΠΕΣ που εφαρμόζονται στα επιβατηγά και εμπορικά 
οχήματα δεν είναι η δέουσα λύση. Όπως υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα του ενημερωτικού 
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εγγράφου σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση που 
ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, χρειάζεται μια επί 
τούτου νομοθεσία για την πρόσβαση στην ΠΕΣ που εφαρμόζονται στους ελκυστήρες η οποία θα 
ανταποκρίνεται στις ιδιομορφίες των ελκυστήρων.

Τροπολογία 375
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρατίθενται δεν βασίζονται σε μια υγιή αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των
επιπτώσεων που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού δεν αντιμετωπίζει το θέμα των ΠΕΣ. Τούτο
είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας που πρόσφατα προσυπέγραψε το ΕΚ. 
Μια αντιγραφή και επικάλυψη με τις ΠΕΣ που εφαρμόζεται στα επιβατηγά (κανονισμός 
715/2007) και εμπορικά (κανονισμός 595/2009) οχήματα δεν είναι η δέουσα λύση. Όπως
υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα του ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση που ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, χρειάζεται μια επί τούτου νομοθεσία για την πρόσβαση 
στις ΠΕΣ που εφαρμόζεται στους ελκυστήρες η οποία θα ανταποκρίνεται στις ιδιομορφίες των 
ελκυστήρων.

Τροπολογία 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον αριθμό ταυτοποίησης 
βαθμονόμησης λογισμικού που ισχύει για 
το εκάστοτε τύπο οχήματος·

(ζ) τον αριθμό μέρους του λογισμικού που 
ισχύει για το εκάστοτε τύπο οχήματος·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το λογισμικό είναι ένα εξάρτημα του οχήματος παρομοίως με το υλικό (hardware), επί 
παραδείγματι κιβώτιο ταχυτήτων ή βίδες. Το λογισμικό έχει έναν «αριθμό μέρους» που
ταυτοποιεί τα χαρακτηριστικά και τους τύπους οχήματος που είναι δυνατόν να τηλεφορτωθούν. 
Αυτές είναι οι πληροφορίες που παρέχονται σήμερα στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

Τροπολογία 377
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον αριθμό ταυτοποίησης 
βαθμονόμησης λογισμικού που ισχύει για 
το εκάστοτε τύπο οχήματος·

(ζ) τον αριθμό μέρους του λογισμικού που 
ισχύει για το εκάστοτε τύπο οχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το λογισμικό είναι ένα εξάρτημα του οχήματος παρομοίως με το υλικό (hardware), επί 
παραδείγματι κιβώτιο ταχυτήτων ή βίδες. Το λογισμικό έχει έναν «αριθμό μέρους» που
ταυτοποιεί τα χαρακτηριστικά και τους τύπους οχήματος που είναι δυνατόν να τηλεφορτωθούν. 
Αυτές είναι οι πληροφορίες που παρέχονται σήμερα στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής.

Τροπολογία 378
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τον αριθμό ταυτοποίησης 
βαθμονόμησης λογισμικού που ισχύει για 
το εκάστοτε τύπο οχήματος·

(ζ) τον αριθμό μέρους του λογισμικού που 
ισχύει για το εκάστοτε τύπο οχήματος··

Or. en
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Τροπολογία 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) πληροφορίες σχετικά με αρχεία 
δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης 
παρακολούθησης και δοκιμών·

(θ) τεχνικές πληροφορίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμφίδρομη παρακολούθηση δεν ισχύει στον τομέα των ελκυστήρων. Τούτο οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τα επιβατηγά οχήματα, οι ελκυστήρες χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ποικιλία μοντέλων με χαμηλούς όγκους παραγωγής για κάθε μοντέλο. Είναι σαφές ότι
ενώ μια τέτοια επένδυση αιτιολογείται για τα επιβατηγά οχήματα, είναι υπερβολική για τους 
ελκυστήρες. Οι γενικές πληροφορίες παρέχονται από τους κατασκευαστές σε όλα τα συνεργεία
επισκευής, ανεξάρτητα ή εξουσιοδοτημένα.

Τροπολογία 380
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) πληροφορίες σχετικά με αρχεία 
δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης 
παρακολούθησης και δοκιμών·

(θ) τεχνικές πληροφορίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμφίδρομη παρακολούθηση δεν ισχύει στον τομέα των ελκυστήρων. Τούτο οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τα επιβατηγά οχήματα, οι ελκυστήρες χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ποικιλία μοντέλων με χαμηλούς όγκους παραγωγής για κάθε μοντέλο. Είναι σαφές ότι
ενώ μια τέτοια επένδυση αιτιολογείται για τα επιβατηγά οχήματα, είναι υπερβολική για τους 
ελκυστήρες. Οι γενικές πληροφορίες παρέχονται από τους κατασκευαστές σε όλα τα συνεργεία
επισκευής, ανεξάρτητα ή εξουσιοδοτημένα.
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Τροπολογία 381
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) πληροφορίες σχετικά με αρχεία 
δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης 
παρακολούθησης και δοκιμών·

(θ) πληροφορίες σχετικά με αρχεία 
δεδομένων και τεχνικές πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) μονάδες εργασίας. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή δεν απαντάται στους κανονισμούς 715/2007 και 595/2009 περί έγκρισης 
τύπου και ΠΕΣ για επιβατηγά και φορτηγά οχήματα αντιστοίχως. Οι μονάδες εργασίας
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από τους κατασκευαστές για τη διαχείριση εργασιών που 
καλύπτονται από εγγύηση. Οι ανεξάρτητοι φορείς δεν παρέχουν εγγύηση και ως εκ τούτου δεν 
χρειάζεται να τους παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία 383
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) μονάδες εργασίας. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή δεν απαντάται στους κανονισμούς 715/2007 και 595/2009 περί έγκρισης
τύπου και ΠΕΣ για επιβατηγά και φορτηγά οχήματα αντιστοίχως. Οι μονάδες εργασίας
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από τους κατασκευαστές για τη διαχείριση εργασιών που 
καλύπτονται από εγγύηση. Οι ανεξάρτητοι φορείς δεν παρέχουν εγγύηση και ως εκ τούτου δεν 
χρειάζεται να τους παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία 
επισκευής εντός του δικτύου διανομής 
συγκεκριμένου κατασκευαστή του 
οχήματος θεωρούνται ως ανεξάρτητοι 
φορείς για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού στον βαθμό που παρέχουν 
υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης 
οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη 
του συστήματος διανομής του 
κατασκευαστή του οχήματος.

4. Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία 
επισκευής εντός του δικτύου διανομής 
συγκεκριμένου κατασκευαστή του 
ελκυστήρα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι 
φορείς για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού στον βαθμό που παρέχουν 
υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης 
οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη 
του συστήματος διανομής του 
κατασκευαστή του ελκυστήρα.

Or. en

Τροπολογία 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία 
επισκευής εντός του δικτύου διανομής 
συγκεκριμένου κατασκευαστή του 
οχήματος θεωρούνται ως ανεξάρτητοι 
φορείς για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού στον βαθμό που παρέχουν 
υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης 
οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη 
του συστήματος διανομής του 
κατασκευαστή του οχήματος.

4. Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία 
επισκευής εντός του δικτύου διανομής 
συγκεκριμένου κατασκευαστή του 
ελκυστήρα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι 
φορείς για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού στον βαθμό που παρέχουν 
υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης 
οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη 
του συστήματος διανομής του 
κατασκευαστή του ελκυστήρα.

Or. en

Τροπολογία 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχήματος πρέπει να είναι 
πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο 
των εργασιών συντήρησης του συστήματος 
πληροφοριών.

5. Οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης ελκυστήρα πρέπει να είναι 
πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο 
των εργασιών συντήρησης του συστήματος 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχήματος πρέπει να είναι 
πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο 
των εργασιών συντήρησης του συστήματος 

5. Οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης ελκυστήρα πρέπει να είναι 
πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο 
των εργασιών συντήρησης του συστήματος 
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πληροφοριών. πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και 
διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού 
δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 
επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και 
διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού 
δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του ελκυστήρα αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 
επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 389
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και 
διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού 
δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και 
διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού 
δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του ελκυστήρα αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 



PE475.768v01-00 56/76 AM\881687EL.doc

EL

επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.

επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση) 
πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R
(ρυμουλκούμενα) and S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Τροπολογία 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και 
διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού 
δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 
επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων 
συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και 
διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού 
δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες για το σύστημα 
OBD και την επισκευή και τη συντήρηση 
του ελκυστήρα αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή 
επισκευαστή μηχανικού μέρους, 
διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού 
δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού 
για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και την 
επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος
αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο 
κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή 
επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα
εναλλακτικού καυσίμου.

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού 
για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και την 
επισκευή και τη συντήρηση του 
ελκυστήρα αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, 
εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή 
εξοπλισμού για ελκυστήρες εναλλακτικού 
καυσίμου.

Or. en

Τροπολογία 392
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού 
για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και την 
επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος
αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο 
κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή 
επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα
εναλλακτικού καυσίμου.

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού 
για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και την 
επισκευή και τη συντήρηση του 
ελκυστήρα αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, 
εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή 
εξοπλισμού για ελκυστήρες εναλλακτικού 
καυσίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή
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της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση) 
πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R
(ρυμουλκούμενα) and S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Τροπολογία 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού 
για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και την 
επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος
αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο 
κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή 
επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα
εναλλακτικού καυσίμου.

7. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και 
της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού 
για ελκυστήρες εναλλακτικού καυσίμου, οι 
κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες για το σύστημα OBD και την 
επισκευή και τη συντήρηση του 
ελκυστήρα αδιακρίτως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, 
εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή 
εξοπλισμού για ελκυστήρες εναλλακτικού 
καυσίμου.

Or. en

Τροπολογία 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις 
επακόλουθες τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του οχήματος στους 
δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική 
στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των 
εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

10. Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις 
επακόλουθες τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του ελκυστήρα στους 
δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική 
στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των 
εξουσιοδοτημένων συνεργείων.
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Or. en

Τροπολογία 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις 
επακόλουθες τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του οχήματος στους 
δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική 
στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των 
εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

10. Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις 
επακόλουθες τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης του ελκυστήρα στους 
δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική 
στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των 
εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

Or. en

Τροπολογία 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 
συντήρησης του οχήματος σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
οχήματος ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και 
μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και
συντήρησης του ελκυστήρα σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
ελκυστήρα ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση, όταν αυτό αιτιολογείται και με 
την καταβολή ευλόγου τιμήματος στα εν 
λόγω αρχεία και μπορούν να καταχωρίζουν 
στοιχεία σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 49, η πρόσβαση στις πληροφορίες για επισκευή και
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συντήρηση πρέπει να υπόκειται στην καταβολή ευλόγου τιμήματος.

Τροπολογία 397
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 
συντήρησης του οχήματος σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
οχήματος ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και 
μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 
συντήρησης του ελκυστήρα σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
ελκυστήρα ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση, όταν αυτό αιτιολογείται και με 
την καταβολή ευλόγου τιμήματος στα εν 
λόγω αρχεία και μπορούν να καταχωρίζουν 
στοιχεία σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση) 
πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R
(ρυμουλκούμενα) and S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 49, η πρόσβαση στις
πληροφορίες για επισκευή και συντήρηση πρέπει να υπόκειται στην καταβολή ευλόγου
τιμήματος.

Τροπολογία 398
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 11. Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και 



AM\881687EL.doc 61/76 PE475.768v01-00

EL

συντήρησης του οχήματος σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
οχήματος ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και 
μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

συντήρησης του ελκυστήρα σε κεντρική 
βάση δεδομένων του κατασκευαστή του 
ελκυστήρα ή για λογαριασμό του, τα 
ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν 
πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία και 
μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

Or. en

Τροπολογία 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος.

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του ελκυστήρα.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι
παρεχόμενες πληροφορίες και οι σχετικές
διαδικασίες θα ακολουθούν την αρχή της
υπευθυνότητας και της αναλογικότητας
τόσο για τον όγκο πωλήσεων των τύπων 
οχημάτων όσο και/ή για το μέγεθος του 
κατασκευαστή. Πρέπει να αποδοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
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την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων, ο κανονισμός πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία του κλάδου των ελκυστήρων και των αγροτικών μηχανημάτων
(άνω των 50 ευρωπαίων κατασκευαστών πολλοί εκ των οποίων ΜΜΕπ και χιλιάδες μοντέλα 
που παράγονται σε μικρές ποσότητες). Πρέπει να καθιερωθεί η αρχή της αναλογικότητας
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία παράλογων υποχρεώσεων με δυσβάστακτο κόστος 
για τους κατασκευαστές εξαιτίας της πρόσβασης στις πληροφορίες που ισχύει για τομέα των
ελκυστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του τομέα αυτού,.

Τροπολογία 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος.

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ωστόσο ότι οι
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
και οι σχετικές διαδικασίες θα είναι
ανάλογες με το στόχο χωρίς να
επιβαρύνουν δυσανάλογα τις ΜΜΕπ και
φροντίζει επίσης να αποδοθεί η δέουσα
προσοχή στους περιορισμένους όγκους 
πωλήσεων ορισμένων τύπων οχημάτων 
και μοντέλων που καλύπτονται.

Or. en

Τροπολογία 401
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του οχήματος.

12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 57, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη στην οποία 
καθορίζονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
ιδιαίτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης του ελκυστήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση) 
πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R
(ρυμουλκούμενα) and S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Τροπολογία 402
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιμερισμός των υποχρεώσεων όσον 
αφορά τους πολλαπλούς κατόχους 
έγκρισης τύπου

διαγράφεται

Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε 
διαδοχικά στάδια, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, 
ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για 
την αντίστοιχή έγκριση τύπου είναι 
επίσης αρμόδιος για την κοινοποίηση των 
πληροφοριών επισκευής που αφορούν 
συγκεκριμένο σύστημα, μηχανικό μέρος, 
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χωριστή τεχνική μονάδα ή το 
συγκεκριμένο στάδιο τόσο στον τελικό 
κατασκευαστή όσο και στους 
ανεξάρτητους φορείς.
Ο τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος 
για τη διαβίβαση πληροφοριών εφ’ 
ολοκλήρου του οχήματος σε 
ανεξάρτητους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος 
για τη διαβίβαση πληροφοριών εφ’ 
ολοκλήρου του οχήματος σε ανεξάρτητους 
φορείς.

Ο τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος 
για τη διαβίβαση πληροφοριών εφ’ 
ολοκλήρου του ελκυστήρα σε 
ανεξάρτητους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 404
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχήματος

διαγράφεται

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή αναλογικό 
όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή 
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δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της 
χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα. Οι 
κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων σε ημερήσια, μηνιαία και 
ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα 
με τη διάρκεια των περιόδων για τις 
οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχήματος

Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης ελκυστήρα

Or. en

Τροπολογία 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης οχημάτων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης ελκυστήρων, τα εργαλεία 
εργασίας, την πρόσβαση στις ιστοσελίδες 
και τα εκπαιδευτικά μαθήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να εκτεθεί τι είναι αναγκαίο και τι πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές για την
επισκευή και τη συντήρηση. Για το συγκεκριμένο «πλήρες πακέτο» όλοι οι φορείς πρέπει να 
καταβάλλουν εύλογο τέλος.

Τροπολογία 407
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
τις πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης ελκυστήρων, τα εργαλεία 
εργασίας και την πρόσβαση στις 
ιστοσελίδες που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 408
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης οχημάτων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για 
την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης οχημάτων, τα εργαλεία 
εργασίας, την πρόσβαση στις ιστοσελίδες 
και τα εκπαιδευτικά μαθήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή αναλογικό 
όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της 
χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα. Οι 
κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων σε ημερήσια, μηνιαία και 
ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με 
τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση.

2. Ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή αναλογικό 
όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της 
χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα. Οι 
κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
ελκυστήρων σε ημερήσια, μηνιαία και 
ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με 
τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών δια της οποίας ζητείται νομοθεσία αποκλειστικά σε σχέση με τις πληροφορίες για
την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών και δασικών οχημάτων και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις για ΠΕΣ (Πληροφορίες για Επισκευή και Συντήρηση) 
πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στους ελκυστήρες και όχι στις κατηγορίες R
(ρυμουλκούμενα) and S (εναλλάξιμος ρυμουλκούμενος εξοπλισμός) δεδομένου ότι ο τελευταίος
παράγεται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και από
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Τροπολογία 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή αναλογικό 
όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της 
χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα. Οι 
κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις 

2. Ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή αναλογικό 
όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της 
χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα. Οι 
κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις 
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πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων σε ημερήσια, μηνιαία και 
ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με 
τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση.

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
ελκυστήρων σε ημερήσια, μηνιαία και 
ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με 
τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 411
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού από τους 
κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή [το αργότερο 6 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού από τους 
κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή [το αργότερο 24 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 412
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57a (νέο)
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Έγκριση των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων
Η Επιτροπή εγκρίνει τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται
στα άρθρα 7 (4), 8 (4), 9 (5), 18 (6), 38 
(1), (2) και (3), 47 (10), 51 (8) και 56 έως 
την 30η Ιουνίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να 
χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν 
λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη 
ή χωριστές τεχνικές μονάδες βάσει των 
όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και 
οποιασδήποτε οδηγίας του άρθρου 56
παράγραφος 2.

2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να 
χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν 
λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη 
ή χωριστές τεχνικές μονάδες βάσει των 
όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και 
οποιασδήποτε οδηγίας του άρθρου 62
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιμέρους οδηγίες της 2003/37/ΕΚ πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση επέκτασης
των υφισταμένων εγκρίσεων τύπου. Η χρήση των "νέων" κατ' εξουσιοδότηση πράξεων βάσει
της "παλαιάς" οδηγίας πλαισίου θα δημιουργούσε μεγάλη σύγχυση δεδομένου ότι οι
μεμονωμένες οδηγίες και οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν αντιστοιχούν επακριβώς.

Τροπολογία 414
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να 2. Οι εγκριτικές αρχές εξακολουθούν να 
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χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν 
λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη 
ή χωριστές τεχνικές μονάδες βάσει των 
όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και 
οποιασδήποτε οδηγίας του άρθρου 56 
παράγραφος 2.

χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν 
λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη 
ή χωριστές τεχνικές μονάδες βάσει των 
όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ και 
οποιασδήποτε οδηγίας του άρθρου 62 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιμέρους οδηγίες της 2003/37/ΕΚ πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση επέκτασης
των υφισταμένων εγκρίσεων τύπου. Η χρήση των "νέων" κατ' εξουσιοδότηση πράξεων βάσει
της "παλαιάς" οδηγίας πλαισίου θα δημιουργούσε μεγάλη σύγχυση δεδομένου ότι οι
μεμονωμένες οδηγίες και οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν αντιστοιχούν επακριβώς.

Τροπολογία 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μη οδικά κινητά μηχανήματα
Έως την [3 Ιανουαρίου 2013], η
Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση
εναρμόνισης των νομοθεσιών των
κρατών μελών σε σχέση με τις τεχνικές
απαιτήσεις που ισχύουν για τα μη οδικά
κινητά μηχανήματα, τα συστήματα και
τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 
προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο οδικής ασφαλείας λαμβάνοντας 
υπόψη την ισχύουσα και εφαρμοζόμενη 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι 
οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 
76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 
80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 
86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 
2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 
2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 
2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 
2009/75/ΕΚ, 2009/76/ΕΚ, 2009/144/ΕΚ 
καταργούνται με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι 
οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 
76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 
80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 
86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 
2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 
2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 
2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
καταργούνται με ισχύ από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το τροποποιημένο άρθρο 64.2 (τροπολογία 22)

Τροπολογία 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι 
οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 
76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 
80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 
86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 
2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 
2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 
2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 
2009/75/ΕΚ, 2009/76/ΕΚ, 2009/144/ΕΚ 
καταργούνται με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι 
οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 
76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 
80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 
86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 
2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 
2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 
2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
καταργούνται με ισχύ από τις σχετικές 
ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 64.

Or. en
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Τροπολογία 418
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι 
οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 
76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 
80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 
86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 
2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 
2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 
2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 
2009/75/ΕΚ, 2009/76/ΕΚ, 2009/144/ΕΚ 
καταργούνται με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

1. Η οδηγία 2003/37/ΕΚ καθώς και οι 
οδηγίες 74/347/ΕΟΚ, 76/432/ΕΟΚ, 
76/763/ΕΟΚ, 77/537/ΕΟΚ, 78/764/ΕΟΚ, 
80/720/ΕΟΚ, 86/297/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 
86/415/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ, 2000/25/ΕΚ, 
2009/57/ΕΚ, 2009/58/ΕΚ, 2009/59/ΕΚ, 
2009/60/ΕΚ, 2009/61/ΕΚ, 2009/63/ΕΚ, 
2009/64/ΕΚ, 2009/66/ΕΚ, 2009/68/ΕΚ; 
2009/75/EC, 2009/76/EC, 2009/144/EC 
καταργούνται με ισχύ από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 2..

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το τροποποιημένο άρθρο 64.2 (τροπολογία 22).

Τροπολογία 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:

Or. en

Τροπολογία 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από
1ης Ιανουαρίου 2014.

Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του
κατασκευαστή, εφαρμόζουν τον παρόντα
κανονισμό από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της τελευταίας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης που εφαρμόζεται
στην κατηγορία του οχήματος, όχι όμως 
νωρίτερα της 1ης Ιανουαρίου 2014·

Or. en

Τροπολογία 421
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε

α) νέους τύπους οχημάτων από 1ης
Ιανουαρίου 2014,όχι όμως πριν από δύο
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της τελευταίας κατ' εξουσιοδότηση
πράξης που εφαρμόζεται στην κατηγορία
του οχήματος,
β) σε όλα τα νέα οχήματα από 1ης
Ιανουαρίου 2014, όχι όμως πριν από 
τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της τελευταίας κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης που εφαρμόζεται στην κατηγορία 
του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η αίσθηση ότι μια κλιμακωτή προσέγγιση όπως είχε σχεδιασθεί για την οδηγία
2003/37/ΕΚ διαχωρίζοντας τις εγκρίσεις νέου τύπου από τη διοχέτευση στην αγορά, θα
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εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο την προσαρμογή στις νέες διαδικασίες χωρίς τη 
δημιουργία καθυστερήσεων στην πράξη. Επιπλέον, αποφεύγεται έτσι η παρεμβολή στις 
μεταβατικές ρήτρες της νομοθεσίας περί εκπομπών καυσαερίων. Είναι σκόπιμη η σταδιακή
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατ' αρχήν στις νέου τύπου εγκρίσεις και στη συνέχεια, 
στις ισχύουσες εγκρίσεις τύπου.

Τροπολογία 422
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) νέους τύπους οχημάτων από 1ης 
Ιανουαρίου 2014,όχι όμως πριν από δύο
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της τελευταίας κατ' εξουσιοδότηση
πράξης που εφαρμόζεται στην κατηγορία
του οχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η αίσθηση ότι μια κλιμακωτή προσέγγιση όπως είχε σχεδιασθεί για την οδηγία
2003/37/ΕΚ διαχωρίζοντας τις εγκρίσεις νέου τύπου από τη διοχέτευση στην αγορά, θα
εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο την προσαρμογή στις νέες διαδικασίες χωρίς τη 
δημιουργία καθυστερήσεων στην πράξη. Επιπλέον, αποφεύγεται έτσι η παρεμβολή στις 
μεταβατικές ρήτρες της νομοθεσίας περί εκπομπών καυσαερίων. Είναι σκόπιμη η σταδιακή
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατ' αρχήν στις νέου τύπου εγκρίσεις και στη συνέχεια, 
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στις ισχύουσες εγκρίσεις τύπου.

Τροπολογία 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε όλα τα νέα οχήματα από 1ης 
Ιανουαρίου 2018, όχι όμως πριν από 
τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τελευταίας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης που εφαρμόζεται 
στην κατηγορία του οχήματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η αίσθηση ότι μια κλιμακωτή προσέγγιση όπως είχε σχεδιασθεί για την οδηγία
2003/37/ΕΚ διαχωρίζοντας τις εγκρίσεις νέου τύπου από τη διοχέτευση στην αγορά, θα
εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο την προσαρμογή στις νέες διαδικασίες χωρίς τη 
δημιουργία καθυστερήσεων στην πράξη. Επιπλέον, αποφεύγεται έτσι η παρεμβολή στις 
μεταβατικές ρήτρες της νομοθεσίας περί εκπομπών καυσαερίων. Είναι σκόπιμη η σταδιακή
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατ' αρχήν στις νέου τύπου εγκρίσεις και στη συνέχεια, 
στις ισχύουσες εγκρίσεις τύπου.

Τροπολογία 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα
κανονισμό στους νέους τύπους οχημάτων 
δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της τελευταίας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης που εφαρμόζεται 
στην κατηγορία του οχήματος·
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Or. en

Τροπολογία 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα
κανονισμό σε όλα τα νέα οχήματα 
τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τελευταίας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης.

Or. en


