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Τροπολογία 16
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 17
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. fr

Τροπολογία 18
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα 
τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την 
ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα 
εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα 
ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Το 
καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες 
οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην 
οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου 
δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με 
κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 
92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση 
πλαισίου για την έγκριση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την 
οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα 
τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την 
ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα 
εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα 
ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. 
Τα κράτη μέλη θα μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο 
των κατηγοριών οχημάτων, όπως αυτές 
ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για 
την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων 
οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση 
της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Το καθεστώς αυτό θα ισχύει για 
κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές 
ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 
για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
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26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση 
τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, 
των ρυμουλκουμένων και των 
εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων 
μηχανημάτων τους, καθώς και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των 
οχημάτων αυτών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την 
οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση 
τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, 
των ρυμουλκουμένων και των 
εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων 
μηχανημάτων τους, καθώς και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των 
οχημάτων αυτών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.

Or. fr

Τροπολογία 19
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σαφές ότι το επίπεδο της οδικής 
ασφάλειας είναι αλληλένδετο με τον 
αριθμό τεχνικών αστοχιών των οχημάτων. 
Το 2009, ο αριθμός των νεκρών στο 
ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ήταν 35.000. Με 
την παραδοχή ότι οι τεχνικές αστοχίες 
συντελούν στον αριθμό των νεκρών 
κατ’αναλογία της συμβολής τους στα 
ατυχήματα, η απώλεια περισσότερων από 
2.000 ζωές κάθε χρόνο στην Ένωση 
ενδέχεται να συνδέεται με τεχνικές 
αστοχίες των οχημάτων. Με βάση τις 
διαθέσιμες μελέτες, θα μπορούσαν να 
σώζονται 900 έως 1.100 ζωές εάν 
επέλθουν κατάλληλες βελτιώσεις στο 
σύστημα τεχνικού ελέγχου.

(5) Θεωρείται ότι το επίπεδο της οδικής
ασφάλειας είναι αλληλένδετο με τις 
τεχνικές αστοχίες των οχημάτων. Το 2009, 
ο αριθμός των νεκρών στο ευρωπαϊκό 
οδικό δίκτυο ήταν 35.000. Η δέουσα 
βελτίωση του συστήματος τεχνικού 
ελέγχου μπορεί να συμβάλει στην 
ελαχιστοποίηση των θανατηφόρων 
ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση. Με βάση τις αστυνομικές 
έρευνες στη Γερμανία μόνο, εκτιμάται ότι η επίδραση των τεχνικών σφαλμάτων των οχημάτων 
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στις συνέπειες των ατυχημάτων είναι πολύ μικρότερη.

Τροπολογία 20
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών 
εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως 
των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα 
οχήματα με ελαττωματικά συστήματα 
ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι 
στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 
25% των συνολικών ρυπογόνων 
εκπομπών. Συνεπώς, το καθεστώς 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει 
και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη 
μείωση των μέσων εκπομπών των 
οχημάτων.

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών 
εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως 
των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα 
οχήματα με ελαττωματικά συστήματα 
ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι 
στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 
25% των συνολικών ρυπογόνων 
εκπομπών.

Το ίδιο ισχύει για την αύξηση των 
εκπομπών σωματιδίων και NOx από
σύγχρονους κινητήρες για τους οποίους 
απαιτείται περισσότερο διεξοδικός 
έλεγχος των εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
ελέγχου της ακεραιότητας και της 
λειτουργίας του ενσωματωμένου 
συστήματος διάγνωσης (OBD) του 
οχήματος, τα αποτελέσματα του οποίου 
πρέπει να επαληθεύονται μέσω της 
υφιστάμενης δοκιμής του αγωγού 
εξαγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
ολοκληρωμένος και ακριβής έλεγχος του 
συστήματος εκπομπών, δεδομένου ότι το 
σύστημα OBD δεν εξασφαλίζει από μόνο 
του αξιόπιστο έλεγχο.
Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη 
βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση 
των μέσων εκπομπών των οχημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) δεν αποτελεί εγγυημένη μέθοδο αξιολόγησης των 
εκπομπών· για τον λόγο αυτόν, πρέπει τα αποτελέσματά του να επαληθεύονται με μετρήσεις των 
εκπομπών καυσαερίων στον αγωγό εξαγωγής.

Τροπολογία 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών 
δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με 
μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται 
με τεχνικά ελαττώματα. Οι 
μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών 
χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με 
αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι 
μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο 
αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 
1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. 
Πρέπει επομένως τα σημεία των 
οχημάτων που πρέπει να ελέγχονται να 
επεκταθούν στην ομάδα οδικών χρηστών 
υψηλότερου κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα 
δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των 
ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων 
προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία 22
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών 
δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με 
μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται 
με τεχνικά ελαττώματα. Οι 
μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών 
χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με 
αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι 
μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο 
αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 
1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. 
Πρέπει επομένως τα σημεία των οχημάτων 
που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν 
στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου 
κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα.

(7) Οι μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα 
οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με 
αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι 
μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο 
αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 
1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. 
Πρέπει επομένως τα σημεία των οχημάτων 
που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν 
στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου 
κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

(Βλέπε επίσης αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 5) Υπάρχουν αμφιβολίες 
σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση. Με βάση τις αστυνομικές έρευνες στη Γερμανία μόνο, 
εκτιμάται ότι η επίδραση των τεχνικών σφαλμάτων των οχημάτων στις συνέπειες του 
ατυχήματος είναι πολύ μικρότερη. Ωστόσο, είναι δέουσα η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 23
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών 
δείχνουν ότι το 8% των ατυχημάτων με 
μοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται 
με τεχνικά ελαττώματα. Οι
μοτοσικλετιστές είναι η ομάδα οδικών 
χρηστών υψηλότερου κινδύνου, με 
αυξητική τάση στον αριθμό νεκρών. Οι 
μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο 
αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 
1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. 

(7) Οι έρευνες σχετικά με τα ατυχήματα
με μοτοσικλέτες που προκαλούνται ή 
συνδέονται με τεχνικά ελαττώματα 
παρέχουν πολύ διαφορετικά πορίσματα. 
Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι οι
μοτοσικλετιστές συντηρούν επαρκώς τη 
μοτοσικλέτα τους, με αποτέλεσμα λίγα 
ατυχήματα να οφείλονται στη 
μηχανολογική τους κατάσταση. Οι 
μοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξημένο 
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Πρέπει επομένως τα σημεία των 
οχημάτων που πρέπει να ελέγχονται να 
επεκταθούν στην ομάδα οδικών χρηστών 
υψηλότερου κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

αριθμό νεκρών, με περισσότερους από 
1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008.

Or. fr

Τροπολογία 24
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική 
δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να 
ασκείται από τα κράτη μέλη ή να 
ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία 
τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παραμείνουν αρμόδια για τον τεχνικό 
έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και 
εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την 
εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ 
των οποίων και των επισκευαστικών.

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική 
δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να 
ασκείται από τα κράτη μέλη ή να 
ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία 
τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παραμείνουν αρμόδια για την οργάνωση 
του τεχνικού ελέγχου σε όλες τις 
περιπτώσεις, ακόμη και εάν το εθνικό 
σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση 
ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και 
των επισκευαστικών.

Or. fr

Τροπολογία 25
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής 
ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να 
καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο 
εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται 
κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και 
τη βαθμονόμηση.

(12) Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής 
ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να 
καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο 
εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται 
κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και 
τη βαθμονόμηση. Θα πρέπει να 
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δημιουργηθούν κίνητρα για καινοτομία 
στον τομέα των συστημάτων, των 
διαδικασιών και του εξοπλισμού ελέγχου, 
με σκοπό την περαιτέρω μείωση του 
κόστους και την επίτευξη βελτιώσεων 
κατά την εφαρμογή.

Or. bg

Τροπολογία 26
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για την επιβολή της εναρμόνισης 
των προτύπων και τη διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι τεχνικοί έλεγχοι και ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη 
διεξαγωγή τους, καθώς και οι σχετικές 
διαδικασίες και τα αποτελέσματα, θα 
πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο 
κατάλληλων μέτρων εναρμόνισης.

Or. bg

Τροπολογία 27
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου 
δεν πρέπει να αλλοιώνονται για 
εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα 
ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που 
εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα
εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να 
είναι σε θέση να τροποποιεί τα 

(14) Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου 
δεν πρέπει να αλλοιώνονται για 
εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα 
ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που 
εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα 
εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να 
είναι σε θέση να τροποποιεί τα 
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αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου. αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και να 
επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις στον 
φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Or. bg

Τροπολογία 28
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για υψηλά πρότυπα τεχνικού ελέγχου 
απαιτείται το προσωπικό ελέγχου να έχει 
υψηλής στάθμης προσόντα και ικανότητες. 
Πρέπει να καθιερωθεί σύστημα 
εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει αρχική 
εκπαίδευση και περιοδική 
επανεκπαίδευση. Πρέπει να ορισθεί 
μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί 
δυνατή η ομαλή ένταξη του υπάρχοντος 
προσωπικού ελέγχου στο καθεστώς 
περιοδικής εκπαίδευσης.

(15) Για υψηλά πρότυπα τεχνικού ελέγχου 
απαιτείται το προσωπικό ελέγχου να έχει 
υψηλής στάθμης προσόντα και ικανότητες. 
Πρέπει να καθιερωθεί πανευρωπαϊκό 
σύστημα εκπαίδευσης που θα 
περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση και 
περιοδική επανεκπαίδευση. Πρέπει να 
ορισθεί μεταβατική περίοδος ώστε να 
καταστεί δυνατή η ομαλή ένταξη του 
υπάρχοντος προσωπικού ελέγχου στο 
καθεστώς περιοδικής εκπαίδευσης.

Or. bg

Τροπολογία 29
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να 
εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, 
το οποίο να περιέχει μεταξύ άλλων 
πληροφορίες για την ταυτοποίηση του 
οχήματος και πληροφορίες για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου. Για να 
εξασφαλισθεί ορθή παρακολούθηση των 
τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει 

(22) Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να 
εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό
τεχνικού ελέγχου, το οποίο να περιέχει 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για την 
ταυτοποίηση του οχήματος και 
πληροφορίες για τα αποτελέσματα του 
ελέγχου. Για να εξασφαλισθεί ορθή 
παρακολούθηση των τεχνικών ελέγχων, τα 



AM\931274EL.doc 11/65 PE508.009v01-00

EL

να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω 
πληροφορίες σε βάση δεδομένων.

κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να 
τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε βάση 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 30
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Σε συνέχεια της εναρμόνισης του 
εξοπλισμού και των διαδικασιών, του 
ελέγχου παρακολούθησης και των 
προσόντων των αρμόδιων για την 
εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων 
εργαζομένων, τα πιστοποιητικά ελέγχου 
που εκδίδονται στα διάφορα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία.  
Κατά τον τρόπο αυτόν, θα μπορούν να
πραγματοποιούνται περιοδικοί τεχνικοί
έλεγχοι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να
απαιτείται το όχημα να επιστρέψει στη
χώρα στην οποία ταξινομήθηκε. Επίσης, 
με τον τρόπο αυτόν, θα περιοριστεί το 
περιττό κόστος για την οικονομία και τον 
καταναλωτή και θα μειωθούν όχι μόνο οι 
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της οδικής κυκλοφορίας αλλά και ο 
κίνδυνος ατυχήματος.

Or. bg

Τροπολογία 31
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε 
ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο 
διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής 
τους, από την έγκριση μέχρι την 
ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους 
τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η 
διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων κρατών και κατασκευαστών 
αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της απόδοσης όλης της 
διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα 
οχήματα, και στη μείωση του κόστους και 
του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή 
πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη 
σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-
οφέλους με σκοπό τη δημιουργία
ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου
πληροφοριών για τα οχήματα.

(25) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε 
ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο 
διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής 
τους, από την έγκριση μέχρι την 
ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους 
τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η 
διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων κρατών και κατασκευαστών 
αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της απόδοσης όλης της 
διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα 
οχήματα, και στη μείωση του κόστους και 
του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή 
πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη για 
τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
ηλεκτρονικών βάθρων που περιέχουν 
πληροφορίες για τα οχήματα, όπως είναι 
το ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων 
οδικών μεταφορών (European Registers 
of Road Transport Undertakings - ERRU)
και την προσαρμογή τους στην παρούσα 
νομική πράξη.

Or. bg

Τροπολογία 32
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να συμπληρώνεται ο παρών 
κανονισμός με νέα τεχνικά στοιχεία, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται 
σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον 
αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς 

(26) Για να συμπληρώνεται η παρούσα 
οδηγία με νέα τεχνικά στοιχεία, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται 
σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον 
αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς 
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και η ανάγκη επικαιροποίησης των 
παραρτημάτων με βάση την τεχνική 
πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

και η ανάγκη επικαιροποίησης των 
παραρτημάτων με βάση την τεχνική 
πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 33
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 

(27) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
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της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 34
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

(29) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
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ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 35
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο 
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 36
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(30) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 



PE508.009v01-00 16/65 AM\931274EL.doc

EL

επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 37
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο παρών κανονισμός επικαιροποιεί 
τις τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 
2009/40/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τον τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους, και διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής της ώστε να 
περιληφθεί ιδίως η σύσταση κέντρων 
τεχνικού ελέγχου και των εποπτικών 
φορέων τους, καθώς και ο διορισμός 
ελεγκτών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
των τεχνικών ελέγχων. Συνεπώς η εν λόγω 
οδηγία πρέπει να καταργηθεί. Επιπλέον, 
στον παρόντα κανονισμό ενσωματώνονται 
οι κανόνες που περιέχει η σύσταση 
2010/378/EΕ της Επιτροπής, της 5ης 
Ιουλίου 2010, για την εκτίμηση των 
ελαττωμάτων που διαπιστώνονται κατά 
τον τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία 
2009/40/ΕΚ, με σκοπό την καλύτερη 
ρύθμιση των μεθόδων τεχνικού ελέγχου. 

(31) Η παρούσα οδηγία επικαιροποιεί τις 
τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 
2009/40/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τον τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους, και διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής της ώστε να 
περιληφθεί ιδίως η σύσταση κέντρων 
τεχνικού ελέγχου και των εποπτικών 
φορέων τους, καθώς και ο διορισμός 
ελεγκτών που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
των τεχνικών ελέγχων. Συνεπώς η εν λόγω 
οδηγία πρέπει να καταργηθεί. Επιπλέον, 
στον παρόντα κανονισμό ενσωματώνονται 
οι κανόνες που περιέχει η σύσταση 
2010/378/EΕ της Επιτροπής, της 5ης 
Ιουλίου 2010, για την εκτίμηση των 
ελαττωμάτων που διαπιστώνονται κατά 
τον τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία 
2009/40/ΕΚ, με σκοπό την καλύτερη 
ρύθμιση των μεθόδων τεχνικού ελέγχου. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
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κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 38
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 39
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων που διεξάγεται βάσει ελάχιστων 
τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων με 
σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
οδικής ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο λαμβάνοντας ωστόσο 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επιτρέπεται η θέσπιση υψηλότερων τεχνικών 
προτύπων και απαιτήσεων.

Τροπολογία 40
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με 
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 
την οδηγία 2003/37/EΚ:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με 
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 
την οδηγία 2003/37/EΚ:

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 41
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με 
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μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 
την οδηγία 2003/37/EΚ:

μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 
την οδηγία 2003/37/EΚ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 42
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με 
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 
την οδηγία 2003/37/EΚ:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
οχήματα των ακόλουθων κατηγοριών με 
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2007/46/EΚ και την οδηγία 2003/37/EΚ:

Or. fr

Τροπολογία 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. –
κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e και L7e,

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα 
δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των 
ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων 
προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία 44
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. –
κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e και L7e,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 45
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε:

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε:

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.
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Τροπολογία 46
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε:

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα –
κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e και L7e,

Or. fr

Τροπολογία 48
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο 
των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 
οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί στο 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
εθνικές απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο 
των αναφερόμενων στις παραγράφους 1
(περίπτωση 7) και 2 οχημάτων, τα οποία 
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έδαφός τους. έχουν ταξινομηθεί στο έδαφός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει αυτομάτως από τη μετατροπή του κανονισμού σε οδηγία. 
Εντούτοις, στο παρόν στάδιο, θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς. Τα κράτη μέλη που έχουν 
θεσπίσει τεχνικούς ελέγχους θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να τους διατηρήσουν. Τα κράτη 
μέλη που δεν έχουν θεσπίσει τεχνικούς ελέγχους δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν 
τέτοιου είδους ελέγχους.

Τροπολογία 49
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, νοείται ως:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
νοείται ως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα», κάθε 
μηχανοκίνητο όχημα με δύο τροχούς με ή 
χωρίς κάνιστρο, τρίκυκλο και 
τετράκυκλο·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα 
δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των 
ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων 
προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία 51
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι
τα μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία 
οχήματος ανταποκρίνονται στα 
χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το 
περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, 
την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε 
κυκλοφορία, και κατά τον μετεξοπλισμό 
του·

(9) «τεχνικός έλεγχος», η επιθεώρηση για 
την εξακρίβωση ότι το όχημα 
ανταποκρίνεται στους κανόνες ασφαλούς 
οδικής κυκλοφορίας και πληροί τα 
απαιτούμενα περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τεχνικός έλεγχος των μερών και των κατασκευαστικών στοιχείων βάσει των απαιτήσεων 
έγκρισης τύπου δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε πρακτικός. Θα μπορούσε, επιπλέον, να έχει ως 
αποτέλεσμα, το οποίο είναι και το σημαντικότερο, την απόσυρση ανταγωνιστικών 
ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας από την αγορά.

Τροπολογία 52
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εκτελούν 

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
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επισκευές οχημάτων, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν πριν ή μετά την εντολή ελέγχου του οχήματος από φορέα επισκευής οχημάτων 
πραγματοποιηθεί επισκευή αυτού ή αντιμετώπιση των αστοχιών που διαπιστώθηκαν κατά τον 
έλεγχο, είναι σαφές ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τον φορέα επισκευής, η 
οποία δεν επιτρέπει τη δέουσα διεξαγωγή του ελέγχου.

Τροπολογία 53
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα 
ρυμουλκούμενά τους υποβάλλονται σε 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό στο κράτος μέλος 
όπου έχουν ταξινομηθεί.

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα 
ρυμουλκούμενά τους υποβάλλονται σε 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία στο κράτος μέλος όπου 
έχουν ταξινομηθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 54
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα 
ρυμουλκούμενά τους υποβάλλονται σε 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό στο κράτος μέλος 
όπου έχουν ταξινομηθεί.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα
μηχανοκίνητα οχήματα και τα 
ρυμουλκούμενά τους υποβάλλονται σε 
περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προϋπόθεση θα ήταν ιδιαίτερα περιοριστική για τη διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου 
σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο έχει ταξινομηθεί ένα όχημα.

Τροπολογία 55
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν 
στα κέντρα τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, 
στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις 
τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως 
ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει 
αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες 
πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν 
στα κέντρα τεχνικού ελέγχου και στους 
ανεξάρτητους φορείς ή, αναλόγως, στην 
αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις τεχνικής 
φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το 
παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει 
αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες 
πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάφοροι ανεξάρτητοι φορείς εμπλέκονται στην προετοιμασία του οχήματος προτού υποβληθεί 
σε επιθεώρηση και πραγματοποιούν εργασίες επισκευής σε περίπτωση που το όχημα απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο. Οι εν λόγω φορείς πρέπει να γνωρίζουν τα κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας ώστε 
να προετοιμάζουν ή να επισκευάζουν αναλόγως τα οχήματα. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι 
σημαντικές, δεδομένου ότι τα οχήματα κατασκευάζονται ολοένα περισσότερο σύμφωνα με το 
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πρότυπο του κατασκευαστή του οχήματος.

Τροπολογία 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη 
από την ημερομηνία κατά την οποία το 
όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, 
κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα 
δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Εξάλλου, τα στοιχεία της ΕΕ στον τομέα των 
ατυχημάτων για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα οχήματα δεν έχουν συσχετισθεί με στοιχεία άλλων 
προηγούμενων μελετών.

Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη 
από την ημερομηνία κατά την οποία το 
όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, 
κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 58
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από 
την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν 
μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε 
έτος·

– οχήματα των κατηγοριών L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από 
την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη 
συνέχεια κάθε δύο έτη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τη στάθμιση της συχνότητας διεξαγωγής του ελέγχου, πέραν των πιθανών βελτιώσεων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος του ελέγχου που επιβαρύνει τον καταναλωτή. Οι
τεχνικές αστοχίες μπορούν να ανακαλυφθούν μόνον εάν «εμβαθύνει» ο έλεγχος· αντίθετα, όταν 
ο έλεγχος είναι απλώς επιφανειακός, τυχόν αύξηση της συχνότητάς του δεν έχει κανένα νόημα.

Τροπολογία 59
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και 
O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά 
την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη 
και στη συνέχεια κάθε έτος·

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και 
O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά 
την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο 
έτη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τη στάθμιση της συχνότητας διεξαγωγής του ελέγχου, πέραν των πιθανών βελτιώσεων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος του ελέγχου που επιβαρύνει τον καταναλωτή. Οι 
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τεχνικές αστοχίες μπορούν να ανακαλυφθούν μόνον εάν «εμβαθύνει» ο έλεγχος· αντίθετα, όταν 
ο έλεγχος είναι απλώς επιφανειακός, τυχόν αύξηση της συχνότητάς του δεν έχει κανένα νόημα.

Τροπολογία 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και 
O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά 
την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη
και στη συνέχεια κάθε έτος·

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και 
O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά 
την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για
πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο 
έτη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης της συχνότητας των τεχνικών 
ελέγχων. Εξάλλου, το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου σε 
ετήσια βάση δεν φαίνεται να δικαιολογείται από την πραγματική προστιθέμενη αξία ενός 
τέτοιου μέτρου.

Τροπολογία 61
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
μία φορά ανά έτος.

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: δύο έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
μία φορά ανά διετία.

Or. de



AM\931274EL.doc 29/65 PE508.009v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές αστοχίες μπορούν να ανακαλυφθούν μόνον εάν «εμβαθύνει» ο έλεγχος· αντίθετα, 
όταν ο έλεγχος είναι απλώς επιφανειακός, τυχόν αύξηση της συχνότητάς του δεν έχει κανένα 
νόημα. Η αύξηση του αριθμού των ελέγχων δεν έχει καμία ουσιαστική αξία.

Τροπολογία 62
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον όχημα της κατηγορίας M1 ή 
N1 στον πρώτο τεχνικό έλεγχο μετά την 
πρώτη ταξινόμησή του φθάσει τα 160.000 
διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της διανυθείσας απόστασης ή της ηλικίας των οχημάτων και της 
έλλειψης οδικής ασφάλειας δεν είναι βέβαιη. Τα παλαιότερα οχήματα εμπλέκονται εξίσου συχνά 
σε ατυχήματα, όπως και τα καινούρια.

Τροπολογία 63
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της ημερομηνίας 
του τελευταίου τεχνικού ελέγχου, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει να 
υποβληθεί όχημα σε τεχνικό έλεγχο ή 
πρόσθετο έλεγχο πριν την κατά τις 
παραγράφους 1 και 2 ημερομηνία στις 
εξής περιπτώσεις:

διαγράφεται

– μετά από ατύχημα με σοβαρές ζημίες 
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στα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφαλείας του οχήματος, όπως τροχοί, 
ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, 
σύστημα διεύθυνσης ή πέδησης,
– όταν τα συστήματα και 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και 
περιβαλλοντικής προστασίας του 
οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή 
τροποποιηθεί,
– σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του 
οχήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σημείο εστίασης της νομοθετικής πρότασης αποτελεί η βελτίωση των τεχνικών ελέγχων. Δεν 
γίνεται αντιληπτό για ποιον λόγο πρέπει να δημιουργούνται υποψίες ύπαρξης τεχνικής αστοχίας 
όταν αλλάζει ο κάτοχος του οχήματος.

Τροπολογία 64
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μετά από οδικό έλεγχο,

Or. fr

Τροπολογία 65
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 

1. Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 
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οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV.

οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV. Κατόπιν μιας περιόδου 
εναρμόνισης των κανόνων και των 
τεχνικών ελέγχων, τα πιστοποιητικά 
τεχνικού ελέγχου που εκδίδονται από τα 
κράτη μέλη αναγνωρίζονται αμοιβαία.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου στην ΕΕ, κατόπιν μιας 
περιόδου εναρμόνισης των σχετικών κανόνων, αποφεύγεται το περιττό κόστος για την 
οικονομία και τους καταναλωτές που συνεπάγεται η επιστροφή των οχημάτων στο κράτος μέλος 
ταξινόμησής τους για τη διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 66
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 
οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV.

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
ηλεκτρονικό πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου του οχήματος, το οποίο περιέχει 
τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. 

Or. en

Τροπολογία 67
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 2. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
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αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο 
πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για 
τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση σύνταξης 
ηλεκτρονικού πιστοποιητικού τεχνικού 
ελέγχου, επικυρωμένο έκτυπο του 
πιστοποιητικού.

αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί 
αμελλητί πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου 
στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα 
για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση 
σύνταξης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού 
τεχνικού ελέγχου, επικυρωμένο έκτυπο του 
πιστοποιητικού.

Or. en

Τροπολογία 68
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και το αργότερο 3 
έτη μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο 
χρόνο μετά την έκδοση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι 
τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν 
να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η 
αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες 
αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή 
τους.

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και το αργότερο 3 έτη 
μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο 
χρόνο μετά την έκδοση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι 
τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν 
να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η 
αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες 
αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή 
τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.
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Τροπολογία 69
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και το αργότερο 3 
έτη μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο 
χρόνο μετά την έκδοση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι 
τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν 
να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η 
αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες 
αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή 
τους.

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και το αργότερο 3 έτη 
μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο 
χρόνο μετά την έκδοση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι 
τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν 
να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η 
αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες 
αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 70
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόμησης 
του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση 
περιέχει τις πληροφορίες του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούνται αμελλητί στις αρχές 
ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω 
κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.
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Or. en

Τροπολογία 71
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των 
απαιτήσεων του σημείου 1 του 
παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη 
χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές 
πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας απαλλάσσονται των 
απαιτήσεων του σημείου 1 του 
παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη 
χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές 
πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 72
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των 

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας απαλλάσσονται των 
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απαιτήσεων του σημείου 1 του 
παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη 
χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές 
πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

απαιτήσεων του σημείου 1 του 
παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη 
χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές 
πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 73
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει 
το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για
τεχνικό έλεγχο για τις επισκευές που 
χρειάζονται και δεν αλλοιώνει τα 
αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει 
το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για 
τεχνικό έλεγχο για τις επισκευές που 
χρειάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 74
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο 
επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο 
επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 75
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο 
επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο 
επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη και 
την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 76
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία 
επαφής των οικείων σημείων επαφής το 
αργότερο [ένα έτος από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού] και την 
ενημερώνουν αμελλητί για τυχόν αλλαγές 
τους. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία 
επαφής των οικείων σημείων επαφής το 
αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας] και την 
ενημερώνουν αμελλητί για τυχόν αλλαγές 
τους. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με 
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όλα τα εθνικά σημεία επαφής και τον 
διαβιβάζει στα κράτη μέλη.

όλα τα εθνικά σημεία επαφής και τον 
διαβιβάζει στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 77
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Η Επιτροπή καταρτίζει ηλεκτρονικό 
βάθρο πληροφοριών για τα οχήματα με 
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, 
σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο, 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που 
είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την 
ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, 
των κέντρων τεχνικού ελέγχου, των 
κατασκευαστών εξοπλισμού ελέγχου και 
μετρήσεων στο πνεύμα του παρόντος 
κανονισμού, των ανεξάρτητων 
κατασκευαστών εξαρτημάτων και 
συστημάτων των οχημάτων και των 
κατασκευαστών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την εναρμόνιση των διαφόρων προτύπων ελέγχου είναι αναγκαίο ένα κοινό βάθρο 
δεδομένων. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η λειτουργία του εν λόγω βάθρου δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε συσσώρευση δεδομένων στα χέρια της Επιτροπής, αλλά ότι πρέπει να διατίθενται στον φορέα 
παροχής των δεδομένων σημαντικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις ομάδες δεδομένων 
σχετικά με τη βελτίωση των οχημάτων, τον έλεγχο και τον τεχνικό έλεγχό τους, το πεδίο 
εφαρμογής πρέπει να διευρυνθεί.
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Τροπολογία 78
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες 
βελτιστοποίησης των υφιστάμενων 
ηλεκτρονικών βάθρων που περιέχουν 
πληροφορίες για τα οχήματα και της 
προσαρμογής τους στην παρούσα νομική 
πράξη, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Η χρήση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών από τα κράτη μέλη θα συμβάλλει 
στη μείωση του πρόσθετου κόστους και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η δημιουργία 
ενός νέου ηλεκτρονικού μέσου, καθώς και στην αποφυγή επικαλύψεων κατά τη συλλογή 
δεδομένων.

Τροπολογία 79
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
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ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

ελέγχου, των κατασκευαστών οχημάτων
και των κατασκευαστών εξοπλισμού 
ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 80
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου, των κατασκευαστών οχημάτων 
και των ανεξάρτητων φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσβαση στα αποτελέσματα του ελέγχου δεν θα πρέπει να διαθέτουν μόνο ορισμένοι φορείς 
της αγοράς. Σε τέτοια περίπτωση, οι εν λόγω φορείς θα είχαν πρόσβαση σε προνομιακές 
πληροφορίες και, κατά τον τρόπο αυτόν, θα δημιουργείτο μια κατάσταση που θα παρεμπόδιζε 
τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και σε 
άλλους επηρεαζόμενους φορείς της δευτερογενούς αγοράς.

Τροπολογία 81
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου, των κατασκευαστών οχημάτων 
και των ανεξάρτητων φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσβαση στα αποτελέσματα του ελέγχου δεν θα πρέπει να διαθέτουν μόνο ορισμένοι φορείς 
της αγοράς (όπως οι κατασκευαστές οχημάτων). Σε τέτοια περίπτωση, οι εν λόγω φορείς θα 
είχαν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και, κατά τον τρόπο αυτόν, θα δημιουργείτο μια 
κατάσταση που θα παρεμπόδιζε τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες και σε άλλους επηρεαζόμενους φορείς της δευτερογενούς αγοράς.

Τροπολογία 82
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η 
Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί 
διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και 
τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για 
αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο 
ετών από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Σκοπός του εν λόγω βάθρου είναι η 
παροχή στις αρμόδιες για τον έλεγχο, την 
ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων 
αρχές των κρατών μελών, τα κέντρα 
τεχνικού ελέγχου, τους κατασκευαστές 
εξοπλισμού ελέγχου και μετρήσεων κατά 
τον τεχνικό έλεγχο στο πνεύμα του 
παρόντος κανονισμού, τους ανεξάρτητους 
κατασκευαστές εξαρτημάτων και 
συστημάτων των οχημάτων και τους 
κατασκευαστές οχημάτων, μέσα από τη 
συλλογή των δεδομένων, εκείνων που 
είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση για 
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τη βελτίωση της ασφάλειας και του 
ελέγχου των οχημάτων. Κατά την παροχή 
των δεδομένων, η Επιτροπή μεριμνά 
ώστε οι ομάδες δεδομένων να 
διαχωρίζονται σαφώς ανάλογα με τη 
χρήση και τον επόμενο χρήστη αυτών, 
ώστε να παρέχονται μόνο τα δεδομένα 
που είναι κάθε φορά αναγκαία για τους 
σκοπούς της βελτίωσης. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας σχετικά με την αναγκαιότητα 
των δεδομένων, αποφασίζει η επιτροπή 
του άρθρου 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την εναρμόνιση των διαφόρων προτύπων ελέγχου είναι αναγκαίο ένα κοινό βάθρο 
δεδομένων. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η λειτουργία του εν λόγω βάθρου δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε συσσώρευση δεδομένων στα χέρια της Επιτροπής, αλλά ότι πρέπει να διατίθενται στον φορέα 
παροχής των δεδομένων σημαντικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις ομάδες δεδομένων 
σχετικά με τη βελτίωση των οχημάτων, τον έλεγχο και τον τεχνικό έλεγχό τους, το πεδίο 
εφαρμογής πρέπει να διευρυνθεί.

Τροπολογία 83
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η 
Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες 
επιλογές πολιτικής, καθώς και τη 
δυνατότητα άρσης της απαίτησης για 
αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο 
ετών από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η 
Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες 
επιλογές πολιτικής, καθώς και τη 
δυνατότητα άρσης της απαίτησης για 
αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο 
ετών από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 84
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 ανατίθεται επ’αόριστον από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 ανατίθεται επ’αόριστον από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 85
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 ανατίθεται επ’αόριστον από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

2. Η αρμοδιότητα για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών
από …. [ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή 
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συντάσσει έκθεση σχετικά με την 
ανάθεση εξουσιών το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η ανάθεση εξουσιών 
παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί 
σχετική αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η αρμοδιότητα για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων να ανατίθεται 
για προσωρινό χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει έκθεση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 86
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για 
παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές, 
αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για 
παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές, 
αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
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αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 87
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για 
παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές, 
αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για 
παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές, 
αποτρεπτικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 88
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [ένα 
έτος από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και 
την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση 
τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που 
τις επηρεάζει.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [ένα 
έτος από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας] και 
την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση 
τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που 
τις επηρεάζει.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 89
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [ένα 
έτος από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και 
την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση 
τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που 
τις επηρεάζει.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [ένα 
έτος από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας] και 
την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση 
τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που 
τις επηρεάζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 90
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 11 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τεχνικού 
ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήματος V στις 
[ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 11 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τεχνικού 
ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήματος V στις 
[ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
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παρόντος κανονισμού] επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
τεχνικών ελέγχων για μέγιστη περίοδο 
πέντε ετών από την ανωτέρω ημερομηνία.

παρούσας οδηγίας] επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
τεχνικών ελέγχων για μέγιστη περίοδο 
πέντε ετών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 91
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 11 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τεχνικού 
ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήματος V στις 
[ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού] επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
τεχνικών ελέγχων για μέγιστη περίοδο 
πέντε ετών από την ανωτέρω ημερομηνία.

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 11 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τεχνικού 
ελέγχου που δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήματος V στις 
[ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας] επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
τεχνικών ελέγχων για μέγιστη περίοδο 
πέντε ετών από την ανωτέρω ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 92
Kerstin Westphal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VII το 
αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VII το 
αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

(Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία του τίτλου.)

Τροπολογία 93
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VII το 
αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος VII το 
αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή ορολογίας λόγω της μετατροπής του κανονισμού σε οδηγία.

Τροπολογία 94
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/40/EΚ και η σύσταση 
2010/378/EΕ της Επιτροπής καταργούνται 
από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού].

Η οδηγία 2009/40/EΚ και η σύσταση 
2010/378/EΕ της Επιτροπής καταργούνται 
από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας].

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 95
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2009/40/EΚ και η σύσταση 
2010/378/EΕ της Επιτροπής καταργούνται 
από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού].

Η οδηγία 2009/40/EΚ και η σύσταση 
2010/378/EΕ της Επιτροπής καταργούνται 
από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 96
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 



AM\931274EL.doc 49/65 PE508.009v01-00

EL

εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 97
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 98
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από [12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του].

Εφαρμόζεται από [24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της].

Or. en



PE508.009v01-00 50/65 AM\931274EL.doc

EL

Τροπολογία 99
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα 
σε κάθε κράτος μέλος.

Η παρούσα οδηγία είναι δεσμευτική ως 
προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, ο κανονισμός δεν αποτελεί την κατάλληλη νομική πράξη. Ο σκοπός που 
επιδιώκεται με την παρούσα νομοθεσία, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων μέσω του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, μπορεί να επιτευχθεί και με ένα λιγότερο 
επεμβατικό στο εθνικό δίκαιο νομικό μέσο. Δεδομένου ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση και δεδομένου ότι οι αμφιβολίες αυτές 
δεν μπορούν να εξαλειφθούν, πρέπει να προτιμηθεί η οδηγία, καθώς αποτελεί περισσότερο 
αναλογικό μέσο.

Τροπολογία 100
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα 
σε κάθε κράτος μέλος.

Η παρούσα οδηγία είναι δεσμευτική ως 
προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 101
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Η σκόπευση του 
προβολέα δεν 
βρίσκεται εντός των 
ορίων που 
καθορίζονται στις 
απαιτήσεις.

4.1.2 Ευθυγράμμιση Προσδιορίζεται η 
οριζόντια 
στόχευση της 
δέσμης 
διασταύρωσης 
κάθε προβολέα με 
τη χρήση 
φωτόμετρου 
σκόπευσης 
προβολέα ή 
οθόνης ελέγχου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

α) Η σκόπευση του 
προβολέα δεν 
βρίσκεται εντός των 
ορίων που 
καθορίζονται στις 
απαιτήσεις.

4.1.2 Ευθυγράμμιση Προσδιορίζεται η 
οριζόντια και η 
κάθετη στόχευση 
της δέσμης 
διασταύρωσης 
κάθε προβολέα με 
τη χρήση 
φωτόμετρου 
σκόπευσης 
προβολέα και 
ηλεκτρονικής 
συσκευής ελέγχου 
για τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας 
της δυναμικής 
κατά περίπτωση.

β) Έλεγχος της 
λειτουργίας και της 
ευθυγράμμισης του 
προβολέα δυναμικού 
συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάθετες μετρήσεις αποτελούν το πιο σημαντικό κριτήριο ευθυγράμμισης και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ευθυγράμμιση του προβολέα και η προσαρμογή της 
εστιακής απόστασης, είναι απαραίτητο ένα φωτόμετρο σκόπευσης προβολέα, ιδίως για τους 
λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης και τα δυναμικώς ελεγχόμενα συστήματα. Αυτό δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση μιας οθόνης ελέγχου. Για τα δυναμικώς ελεγχόμενα 
συστήματα προβολέα με πηγή φωτός υψηλής έντασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική 
συσκευή ελέγχου μαζί με κατάλληλη συσκευή ελέγχου της ευθυγράμμισης του προβολέα.
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Τροπολογία 102
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις 
(αριθμός προβολέων 
που φωτίζουν 
ταυτόχρονα).

4.1.3 Διακόπτης Οπτική 
επιθεώρηση και 
έλεγχος 
λειτουργίας.

β) Διαταραχή της 
λειτουργίας του 
χειριστηρίου.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις 
(αριθμός προβολέων 
που φωτίζουν 
ταυτόχρονα).

4.1.3 Διακόπτης Οπτική 
επιθεώρηση και 
έλεγχος 
λειτουργίας με τη 
χρήση 
ηλεκτρονικής 
συσκευής ελέγχου 
κατά περίπτωση. β) Διαταραχή της 

λειτουργίας του 
χειριστηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελεγχθεί επαρκώς ο διακόπτης αυτόματου ελέγχου του προβολέα (π.χ. 
υποβοήθηση προβολέων), ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση μιας 
ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου ώστε να εξακριβώνεται η ορθή λειτουργία του.

Τροπολογία 103
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – σημείο 4.1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) Η διάταξη δεν 
λειτουργεί.

4.1.5. Διατάξεις 
οριζοντίωσης (όταν 
είναι υποχρεωτική)

Οπτική 
επιθεώρηση και 
έλεγχος 
λειτουργίας εάν 
είναι δυνατό.

β) Δεν είναι δυνατός ο 
χειρισμός της 
χειροκίνητης διάταξης 
από τη θέση του 
οδηγού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

α) Η διάταξη δεν 
λειτουργεί.

4.1.5. Διατάξεις 
οριζοντίωσης (όταν 
είναι υποχρεωτική)

Οπτική 
επιθεώρηση και 
έλεγχος 
λειτουργίας με τη 
χρήση 
ηλεκτρονικής 
συσκευής ελέγχου 
κατά περίπτωση.

β) Δεν είναι δυνατός ο 
χειρισμός της 
χειροκίνητης διάταξης 
από τη θέση του 
οδηγού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ελέγχεται επαρκώς η λειτουργία της διάταξης αυτόματης οριζοντίωσης του 
προβολέα, ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής 
ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της διάταξης οριζοντίωσης.

Τροπολογία 104
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις

4.3.2. Διακόπτης Οπτική 
επιθεώρηση και 
έλεγχος 
λειτουργίας β) Διαταραχή της 

λειτουργίας του 
χειριστηρίου.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

α) Ο διακόπτης δεν 
λειτουργεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις

β) Διαταραχή της 
λειτουργίας του 
χειριστηρίου.

4.3.2 Φανοί πέδησης 
– διακόπτης φανών 
πέδησης έκτακτης 
ανάγκης

Οπτική 
επιθεώρηση και 
έλεγχος 
λειτουργίας με τη 
χρήση 
ηλεκτρονικής 
συσκευής ελέγχου 
για την εναλλαγή 
της τιμής 
ενεργοποίησης 
του αισθητήρα 
του συστήματος 
πέδησης, 
εξακριβώνοντας 
μέσω 
παρατήρησης τη 
λειτουργία των 
φανών πέδησης 
έκτακτης 
ανάγκης.

γ) Οι φανοί πέδησης 
έκτακτης ανάγκης 
δεν λειτουργούν ή δεν 
λειτουργούν σωστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τη δημιουργία σημάτων 
ενεργοποίησης του αισθητήρα του συστήματος πέδησης, ώστε να εξακριβώνεται η σωστή 
λειτουργία των φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης 
ενεργοποίησης των φανών κινδύνου) με άμεση παρατήρηση.

Τροπολογία 105
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4.5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4.5.2 Ευθυγράμμιση 
(X)(2)

Έλεγχος κατά τη 
λειτουργία και με 
τη χρήση 
φωτόμετρου 
σκόπευσης 
προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης 
εκτός της οριζόντιας 
ευθυγράμμισης όταν ο 
φωτισμός έχει γραμμή 
αποκοπής.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

4.5.2 Ευθυγράμμιση 
(X)(2)

Έλεγχος κατά τη 
λειτουργία και με 
τη χρήση 
φωτόμετρου 
σκόπευσης 
προβολέα.

Εμπρός φανός ομίχλης 
εκτός της οριζόντιας 
και κάθετης
ευθυγράμμισης όταν ο 
φωτισμός έχει γραμμή 
αποκοπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάθετες μετρήσεις είναι το πιο σημαντικό κριτήριο ευθυγράμμισης και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν.

Τροπολογία 106
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 5.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) Επισφαλής 
στερέωση των 
αποσβεστήρων 
κραδασμών στο 
πλαίσιο ή σε άξονα.

5.3.2. Αποσβεστήρες 
κραδασμών 
(αμορτισέρ)

Οπτική 
επιθεώρηση ενώ 
το όχημα είναι 
πάνω από φρεάτιο 
ή ανυψωμένο ή με 
τη χρήση ειδικού 
εξοπλισμού, εάν 
υπάρχει.

β) Βλάβη 
αποσβεστήρων 
κραδασμών, 
ενδεικτική σοβαρής 
διαρροής ή κακής 
λειτουργίας.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

α) Επισφαλής 
στερέωση των 
αποσβεστήρων 
κραδασμών στο 
πλαίσιο ή σε άξονα.

5.3.2. Αποσβεστήρες 
κραδασμών 
(αμορτισέρ)

Οπτική 
επιθεώρηση ενώ 
το όχημα είναι 
πάνω από φρεάτιο 
ή ανυψωμένο ή με 
τη χρήση ειδικού 
εξοπλισμού.

β) Βλάβη 
αποσβεστήρων 
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κραδασμών, 
ενδεικτική σοβαρής 
διαρροής ή κακής 
λειτουργίας.

Or. en

ΑιτιολόγησηΜόνο με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί αντικειμενικά η απόδοση της απόσβεσης κραδασμών του συστήματος ανάρτησης 
του οχήματος. Για ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα αναρτήσεων οχημάτων θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τον έλεγχο του συστήματος ανάρτησης του 
οχήματος και ταυτόχρονα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με τη χρήση μηχανής ελέγχου της 
απόσβεσης κραδασμών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Θεωρείται ότι η 
διαφορά της τάξεως του 30% μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του ίδιου άξονα 
αποτελεί πρακτικό και ρεαλιστικό κριτήριο επιτυχίας/αποτυχίας.

Τροπολογία 107
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 5.3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α) Σημαντική διαφορά 
μεταξύ αριστερής και 
δεξιάς πλευράς.

5.3.2.1 Έλεγχος 
απόδοσης απόσβεσης 
κραδασμών

Χρησιμοποιείται 
ειδικός 
εξοπλισμός και 
συγκρίνονται 
διαφορές 
αριστερής/δεξιάς 
πλευράς ή/και 
απόλυτες τιμές
που 
προδιαγράφουν οι 
κατασκευαστές.

β) Δεν επιτυγχάνονται 
δεδομένες ελάχιστες 
τιμές.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

α) Σημαντική διαφορά 
μεταξύ αριστερής και 
δεξιάς πλευράς.

β) Δεν επιτυγχάνονται 
οι τιμές του λόγου 
απόσβεσης 
κραδασμών.

5.3.2.1 Έλεγχος 
απόδοσης απόσβεσης 
κραδασμών

Χρησιμοποιείται 
μηχανή ελέγχου 
της απόσβεσης 
κραδασμών και 
συγκρίνονται 
διαφορές 
αριστερής/δεξιάς 
πλευράς και τιμές 
του λόγου γ) Απόκλιση των 
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απόσβεσης 
κραδασμών των 
κατασκευαστών 
οχημάτων, εάν οι 
εν λόγω τιμές 
υπερβαίνουν τη 
γενική οριακή 
τιμή του 0,1 που 
ισχύει για τον 
λόγο απόσβεσης 
κραδασμών.

τιμών μέτρησης 
μεταξύ αριστερής και 
δεξιάς πλευράς του 
ίδιου άξονα κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο 
του 30%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών είναι δυνατόν να αξιολογηθεί 
αντικειμενικά η απόδοση της απόσβεσης κραδασμών του συστήματος ανάρτησης του οχήματος. 
Για ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα αναρτήσεων οχημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου για τον έλεγχο του συστήματος ανάρτησης του οχήματος και 
ταυτόχρονα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης 
κραδασμών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος.

Θεωρείται ότι η διαφορά της τάξεως του 30% μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του 
ίδιου άξονα είναι ένα πρακτικό και ρεαλιστικό κριτήριο επιτυχίας/αποτυχίας.

Τροπολογία 108
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 8.2.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

8.2.2.2 Εξαιρούνται από αυτή 
την απαίτηση τα οχήματα 
που ταξινομήθηκαν ή 
τέθηκαν σε κυκλοφορία για 
πρώτη φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

α) Μέτρηση της θολότητας 
των καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του 
κινητήρα (χωρίς φορτίο από 
την ταχύτητα βραδυπορίας 
έως την ταχύτητα στην 
οποία ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό σημείο 
και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο.

α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή 
τέθηκαν σε κυκλοφορία 
για πρώτη φορά μετά 
την ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις,
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β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει 
το μέγεθος που 
αναγράφεται στην 
πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα επιτρέπεται 
να υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 
ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί
ο κινητήρας και εάν είναι σε 
εν γένει ικανοποιητική 
κατάσταση από 
μηχανολογική άποψη.

β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς,

2. Απαιτήσεις 
προετοιμασίας:

για κινητήρες με φυσική 
αναρρόφηση: 2,5 m-1 ,

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση: 3,0 m-1,

ή, προκειμένου για 
οχήματα τα οποία 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις ή

τα οποία ταξινομήθηκαν 
ή τέθηκαν σε 
κυκλοφορία για πρώτη 
φορά μετά την 
ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις,

i) Ο κινητήρας πρέπει να 
έχει θερμανθεί πλήρως, επί 
παραδείγματι η θερμοκρασία 
του ελαίου του κινητήρα, 
όταν μετράται με καθετήρα 
στο σωλήνα στάθμης του 
ελαίου, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 80 °C, ή 
χαμηλότερη, εφόσον αυτή 
είναι η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας, ή 
η θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται με 
τη στάθμη της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας, να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη. 
Εάν, λόγω του σχήματος του 
οχήματος, η μέτρηση αυτή 
είναι πρακτικά αδύνατη, η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας του κινητήρα 
μπορεί να επιτευχθεί με 
άλλα μέσα, π.χ. με τη 
λειτουργία του ανεμιστήρα 
του κινητήρα.

1,5 m-1.7

ii) Το σύστημα εξάτμισης 
πρέπει να έχει καθαρισθεί με 
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τουλάχιστον τρεις κύκλους 
ελεύθερης επιτάχυνσης ή με 
άλλη ανάλογη μέθοδο.
γ) Διαδικασία δοκιμής:

Ο κινητήρας, και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης, πρέπει να 
είναι σε κατάσταση 
βραδυπορείας πριν από την 
έναρξη κάθε κύκλου 
ελεύθερης επιτάχυνσης. Για 
τα βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 10 
δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.

2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του επιταχυντή 
πρέπει να πιέζεται πλήρως 
και γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.
3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές 
αποκοπής παροχής καυσίμου 
ή, στα οχήματα με αυτόματο 
κιβώτιο, τις στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα δεδομένα 
αυτά, τα 2/3 των στροφών 
αποκοπής παροχής 
καυσίμου, πριν αφεθεί ο 
επιταχυντής. Αυτό μπορεί να 
ελεγχθεί π.χ. με 
παρακολούθηση των 
στροφών του κινητήρα ή με 
την πάροδο ικανού χρόνου 
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μεταξύ αρχικής 
ενεργοποίησης του 
επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση των 
οχημάτων των κατηγοριών 1 
και 2 του παραρτήματος 1 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
2 δευτερόλεπτα.
4. Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης 
υπερβαίνει την οριακή τιμή. 
Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να απορριφθούν 
μετρήσεις που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή το 
αποτέλεσμα οιουδήποτε 
άλλου στατιστικού 
υπολογισμού που λαμβάνει 
υπόψη τη διασπορά των 
μετρήσεων. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να περιορίζουν τον 
αριθμό των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα κράτη 
μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα στα 
οποία μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
οριακών τιμών ύστερα από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Επίσης για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα κράτη 
μέλη δύνανται να εγκρίνουν 
τα οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών ύστερα από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
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επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

8.2.2.2 Εξαιρούνται από αυτή 
την απαίτηση τα οχήματα 
που ταξινομήθηκαν ή 
τέθηκαν σε κυκλοφορία για 
πρώτη φορά πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1980

α) Μέτρηση της θολότητας 
των καυσαερίων κατά την 
ελεύθερη επιτάχυνση του
κινητήρα (χωρίς φορτίο από 
την ταχύτητα βραδυπορίας 
έως την ταχύτητα στην οποία 
ανακόπτεται η παροχή 
καυσίμου) με τον μοχλό 
ταχυτήτων στο νεκρό σημείο 
και τον συμπλέκτη 
συμπλεγμένο. Ο εν λόγω 
έλεγχος του αγωγού 
εξαγωγής θα πρέπει να είναι 
πάντοτε η προκαθορισμένη 
μέθοδος αξιολόγησης των 
εκπομπών καυσαερίων, 
ακόμα και στην περίπτωση 
που συνδυάζεται με το 
ενσωματωμένο σύστημα 
διάγνωσης (OBD).

α) Για τα οχήματα που 
ταξινομήθηκαν ή 
τέθηκαν σε κυκλοφορία 
για πρώτη φορά μετά 
την ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις,

β) Προετοιμασία του 
οχήματος:

η θολότητα υπερβαίνει 
το μέγεθος που 
αναγράφεται στην 
πινακίδα του 
κατασκευαστή επί του 
οχήματος.

1. Τα οχήματα επιτρέπεται να 
υποβάλλονται σε δοκιμή 
χωρίς προετοιμασία, 
μολονότι για λόγους 
ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί 
ο κινητήρας και εάν είναι σε 
εν γένει ικανοποιητική 
κατάσταση από 
μηχανολογική άποψη.

β) Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες αυτές οι 
πληροφορίες ή εάν οι 
απαιτήσεις δεν 
επιτρέπουν τη χρήση 
τιμών αναφοράς,

2. Απαιτήσεις προετοιμασίας: για κινητήρες με 
φυσική αναρρόφηση: 
2,5 m-1 ,

i) Ο κινητήρας πρέπει να έχει 
θερμανθεί πλήρως, επί 

για κινητήρες με 
υπερπλήρωση: 3,0 m-1,
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ή, προκειμένου για 
οχήματα τα οποία 
προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις ή

τα οποία 
ταξινομήθηκαν ή 
τέθηκαν σε κυκλοφορία 
για πρώτη φορά μετά 
την ημερομηνία που 
καθορίζεται στις 
απαιτήσεις,
1,5 m-1.7

ή

παραδείγματι η θερμοκρασία 
του ελαίου του κινητήρα, 
όταν μετράται με καθετήρα 
στο σωλήνα στάθμης του 
ελαίου, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 80 °C, ή 
χαμηλότερη, εφόσον αυτή 
είναι η φυσιολογική 
θερμοκρασία λειτουργίας, ή 
η θερμοκρασία του 
συγκροτήματος του 
κινητήρα, όταν μετράται με 
τη στάθμη της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας, να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, 
λόγω του σχήματος του 
οχήματος, η μέτρηση αυτή 
είναι πρακτικά αδύνατη, η 
φυσιολογική θερμοκρασία 
λειτουργίας του κινητήρα 
μπορεί να επιτευχθεί με άλλα 
μέσα, π.χ. με τη λειτουργία 
του ανεμιστήρα του 
κινητήρα.

0,2 m-1

ii) Exhaust system shall be 
purged by at least three free 
acceleration cycles or by an 
equivalent

γ) Διαδικασία δοκιμής:

1. Ο κινητήρας και ο τυχόν 
υπερτροφοδότης είναι σε 
κατάσταση βραδυπορίας πριν 
από την έναρξη κάθε κύκλου 
ελεύθερης επιτάχυνσης. Για 
τα βαρέα πετρελαιοκίνητα 
οχήματα, αυτό σημαίνει 
αναμονή επί τουλάχιστον 10 
δευτερόλεπτα μετά την 
απενεργοποίηση του 
επιταχυντή.

2. Κατά την έναρξη κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, το 
ποδόπληκτρο του επιταχυντή 
πρέπει να πιέζεται πλήρως 
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και γρήγορα (σε χρόνο κάτω 
του 1 δευτερολέπτου), 
βαθμιαία και όχι απότομα 
ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη παροχή από την 
αντλία έγχυσης.

3. Κατά τη διάρκεια κάθε 
κύκλου ελεύθερης 
επιτάχυνσης, ο κινητήρας 
φθάνει τις στροφές αποκοπής 
παροχής καυσίμου ή, στα 
οχήματα με αυτόματο 
κιβώτιο, τις στροφές που 
προδιαγράφει ο 
κατασκευαστής ή, εφόσον 
δεν διατίθενται τα δεδομένα
αυτά, τα 2/3 των στροφών 
αποκοπής παροχής καυσίμου, 
πριν αφεθεί ο επιταχυντής. 
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. 
με παρακολούθηση των 
στροφών του κινητήρα ή με 
την πάροδο ικανού χρόνου 
μεταξύ αρχικής 
ενεργοποίησης του 
επιταχυντή και 
απενεργοποίησής του, ο 
οποίος στην περίπτωση των 
οχημάτων των κατηγοριών 1 
και 2 του παραρτήματος 1 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
2 δευτερόλεπτα.

Το επίπεδο των 
εκπομπών NOx δεν 
είναι σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις

4. Όχημα απορρίπτεται 
μόνον εφόσον η μέση 
αριθμητική τιμή τριών 
τουλάχιστον κύκλων 
ελεύθερης επιτάχυνσης 
υπερβαίνει την οριακή τιμή. 
Για τον υπολογισμό 
επιτρέπεται να απορριφθούν 
μετρήσεις που παρεκκλίνουν 
σημαντικά από τη 
μετρηθείσα μέση τιμή ή το 
αποτέλεσμα οιουδήποτε 
άλλου στατιστικού 
υπολογισμού που λαμβάνει 
υπόψη τη διασπορά των 

Οι τιμές των 
σωματιδίων δεν είναι 
σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις
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μετρήσεων. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να περιορίζουν τον 
αριθμό των κύκλων δοκιμής.
5. Για να αποφεύγονται 
άσκοπες δοκιμές, τα κράτη 
μέλη δύνανται να 
απορρίπτουν τα οχήματα στα 
οποία μετρήθηκαν τιμές 
σημαντικά κατώτερες των 
οριακών τιμών ύστερα από 
λιγότερους από τρεις 
κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. Επίσης 
για να αποφεύγονται άσκοπες 
δοκιμές, τα κράτη μέλη 
δύνανται να εγκρίνουν τα 
οχήματα στα οποία 
μετρήθηκαν τιμές σημαντικά 
κατώτερες των οριακών 
τιμών μετά από λιγότερους 
από τρεις κύκλους ελεύθερης 
επιτάχυνσης ή μετά τους 
κύκλους καθαρισμού. 
Μέτρηση του επίπεδου των 
εκπομπών NOx και των 
σωματιδίων με τη χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού / 
κατάλληλα εξοπλισμένου 
μετρητή καπνού 
εφαρμόζοντας την 
υπάρχουσα μέθοδο δοκιμής 
με ελεύθερη επιτάχυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) δεν αποτελεί εγγυημένη μέθοδο αξιολόγησης των 
εκπομπών και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να πραγματοποιείται μέτρηση των εκπομπών 
καυσαερίων στον αγωγό εξαγωγής. Όσον αφορά τις εκπομπές NOx, ιδιαίτερο πρόβλημα 
υπάρχει στα οχήματα με κινητήρα ντίζελ όπου τα χαμηλά επίπεδα καπνού συνήθως δημιουργούν 
υψηλά επίπεδα εκπομπών NOx. Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με φίλτρο σωματιδίων 
ντίζελ πρέπει να μετράται το επίπεδο των σωματιδίων και όχι η τιμή της θολότητας. 
Προκειμένου οι μετρήσεις να είναι εναρμονισμένες και ακριβείς, τόσο η θερμοκρασία όσο και η 
ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να μετρώνται σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής του 
κατασκευαστή του οχήματος.
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(10) διάταξη ελέγχου της απόδοσης του 
αποσβεστήρα κραδασμών·

(10) μηχανή ελέγχου απόσβεσης 
κραδασμών για τη μέτρηση της 
απορρόφησης της ενέργειας των 
ταλαντώσεων της ανάρτησης ώστε να 
ελεγχθεί η απόδοση απόσβεσης 
κραδασμών των κατασκευαστικών 
στοιχείων του συστήματος ανάρτησης 
του οχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη χρήση μηχανής ελέγχου της απόσβεσης κραδασμών είναι δυνατόν να αξιολογηθεί 
αντικειμενικά η απόδοση της απόσβεσης κραδασμών του συστήματος ανάρτησης του οχήματος, 
χρησιμοποιώντας τις τιμές του λόγου απόσβεσης κραδασμών του κατασκευαστή των οχημάτων 
σε περίπτωση που οι τιμές του κατασκευαστή του οχήματος υπερβαίνουν τη γενική οριακή τιμή 
του 0,1 που ισχύει για τον λόγο απόσβεσης κραδασμών.


