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Τροπολογία 52
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα 
ταξινόμησης των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, το οποίο συνιστά τη διοικητική 
άδεια για την είσοδό τους στην οδική 
κυκλοφορία, σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου το όχημα ταυτοποιείται και 
λαμβάνει αριθμό κυκλοφορίας. Ωστόσο, 
πολλοί εθνικοί κανόνες για την ταξινόμηση 
οχημάτων είναι αλληλοσυγκρουόμενοι, 
περίπλοκοι και επαχθείς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι τα προβλήματα ταξινόμησης 
οχημάτων υψώνουν φραγμούς στην 
εσωτερική αγορά και προκαλούν 
προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία, 
στο εσωτερικό της Ένωσης, των 
μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι 
ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος.

(1) Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα 
ταξινόμησης των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, το οποίο συνιστά τη διοικητική 
άδεια για την είσοδό τους στην οδική 
κυκλοφορία, σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου το όχημα ταυτοποιείται και 
λαμβάνει αριθμό κυκλοφορίας. Ωστόσο, 
πολλοί εθνικοί κανόνες για την ταξινόμηση 
οχημάτων είναι αλληλοσυγκρουόμενοι, 
περίπλοκοι και επαχθείς. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι τα προβλήματα ταξινόμησης 
οχημάτων υψώνουν φραγμούς στην 
εσωτερική αγορά –ιδίως στην κυκλοφορία 
των εργαζομένων– και προκαλούν 
προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία, 
στο εσωτερικό της Ένωσης, των 
μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι 
ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 53
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων 
οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα 
κράτη μέλη παρεμποδίζεται από 
κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα 
κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση 
υποβολής αυτών των οχημάτων σε 

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων 
οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα 
κράτη μέλη παρεμποδίζεται από 
κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα 
κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση 
υποβολής αυτών των οχημάτων σε 
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συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να 
αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν 
από την ταξινόμηση ή ώστε να 
ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να 
μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και να 
περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές 
ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες 
ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν 
μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία 
ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την 
αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών
ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε 
άλλο κράτος μέλος και η οποία να 
οργανώνει τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ αρμόδιων αρχών για την 
ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να 
αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν 
από την ταξινόμηση ή ώστε να 
ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να 
μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και να 
περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές 
ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες 
ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν 
μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί απλουστευμένη και φιλική 
προς τους καταναλωτές διαδικασία 
ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την 
αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών 
ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε 
άλλο κράτος μέλος και η οποία να 
οργανώνει τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ αρμόδιων αρχών για την 
ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

Or. de

Τροπολογία 54
Othmar Karas, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Προκειμένου άδεια κυκλοφορίας να 
αναγνωρίζεται ευκολότερα από τους 
πολίτες ή τις επιχειρήσεις, ειδικότερα 
εκείνους/-ες που αγοράζουν μηχανοκίνητο 
όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος 
μέλος, το μορφότυπό της πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί σε όλα τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/ΕΚ του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την ύπαρξη ενιαίας άδειας κυκλοφορίας εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του κατόχου 
οχήματος σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Τροπολογία 55
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει επίσης να έχουν δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ των εθνικών χρωμάτων 
και των χρωμάτων της Ένωσης για την 
πινακίδα κυκλοφορίας ή για την πινακίδα 
κυκλοφορίας προσωρινής μεταφοράς, 
όταν οχήματα που έχουν αποκτηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει να 
επαναταξινομηθούν ή, κατά περίπτωση, 
να ταξινομηθούν προσωρινά για σκοπούς 
μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 56
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένα οχήματα 
ιστορικού ενδιαφέροντος δεν διαθέτουν 
πλήρη πρωτότυπα έγγραφα, είτε επειδή 
τα εν λόγω οχήματα έχουν πρώτα 
αποσυρθεί και στη συνέχεια 
αποκατασταθεί, είτε επειδή έχουν 
κατασκευαστεί πριν από τη θέσπιση των 
συστημάτων ταξινόμησης των κρατών 



PE513.178v01-00 6/44 AM\938979EL.doc

EL

μελών, ή, εναλλακτικά, επειδή αρχικά 
ήταν αγωνιστικά ή στρατιωτικά οχήματα. 
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω οχήματα 
μπορούν να μεταφέρονται νόμιμα από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και να 
επαναταξινομούνται με βάση μόνο τα 
διαθέσιμα τεκμηριωμένα αποδεικτικά 
στοιχεία όσον αφορά την ημερομηνία 
κατασκευής ή πρώτης ταξινόμησης, στις 
περιπτώσεις που τα εν λόγω οχήματα 
είναι τουλάχιστον 30 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται εξαίρεση για τα ιστορικά οχήματα.

Τροπολογία 57
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Με σκοπό να εξασφαλιστούν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή, ώστε να ορίσει τις κοινές 
διαδικασίες και προδιαγραφές για τη 
λογισμική εφαρμογή που είναι απαραίτητη 
για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων 
ταξινόμησης οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του μορφότυπου 
για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται, των 
τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής 
διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών 
μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των 
διαδικασιών πρόσβασης και των 
μηχανισμών ασφαλείας, καθώς επίσης να 
καθορίσει το μορφότυπο και το υπόδειγμα 
της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας 
οχήματος. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 

(14) Προκειμένου να εξασφαλισθούν
ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες, ώστε να ορίσει τις κοινές 
διαδικασίες και προδιαγραφές για τη 
λογισμική εφαρμογή, ήτοι το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Πληροφοριών για Οχήματα και 
Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), που είναι 
απαραίτητη για την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης 
οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
μορφότυπου για τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται, των τεχνικών 
διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης 
των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και 
της πρόσβασης σε αυτά, των διαδικασιών 
πρόσβασης και των μηχανισμών 
ασφαλείας, καθώς επίσης να καθορίσει το 
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πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

μορφότυπο και το υπόδειγμα της 
επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας 
οχήματος. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση γενικών κανόνων και 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 58
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή και λειτουργικότητα του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 
για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης 
(EUCARIS), προκειμένου αυτό να 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν από το 2013, και τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
εφαρμόσει το σύστημα EUCARIS για την ανταλλαγή πληροφοριών για οχήματα και άδειες 
οδήγησης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει επί του παρόντος, κυρίως λόγω οργανωτικών και 
νομικών ζητημάτων.

Τροπολογία 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
τα κυριαρχικά φορολογικά δικαιώματα 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
επιβολή και είσπραξη των φόρων που 
ισχύουν για τα οχήματα για τα οποία 
ισχύει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να προστεθεί το κείμενο αυτό στο άρθρο 1, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα επηρεάζονται τα φορολογικά δικαιώματα από τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού. 
Δεδομένου ότι στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι η απλούστευση των διατυπώσεων 
και προϋποθέσεων για την ταξινόμηση οχημάτων τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί σε άλλα 
κράτη μέλη, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα είσπραξης φόρων για 
οχήματα που εισέρχονται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα κατά τον νόμο 
μέτρα για την αποτροπή της 
φοροαποφυγής όσον αφορά τα οχήματα 
για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να ενσωματωθεί στο άρθρο 1 αναφορά στο δικαίωμα των κρατών μελών 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σε περιπτώσεις φοροαποφυγής, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν καταστάσεις στις οποίες ο προτεινόμενος κανονισμός ενδέχεται να οδηγήσει 
ακούσια σε πρακτικές φοροαποφυγής.



AM\938979EL.doc 9/44 PE513.178v01-00

EL

Τροπολογία 61
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το 
πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει 
ταξινομηθεί όχημα·

(3) «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του 
οποίου έχει ταξινομηθεί όχημα· στην 
περίπτωση της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, «κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας» σημαίνει επίσης το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει 
συμβατικά την προσωρινή κατοχή του 
οχήματος·

Or. en

Τροπολογία 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «κάτοχος οχήματος»: πρόσωπο το 
οποίο εμφανίζεται στην άδεια 
κυκλοφορίας και δεν είναι το πρόσωπο 
στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί 
όχημα·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής, το πρόσωπο στο όνομα του οποίου 
έχει ταξινομηθεί όχημα ορίζεται ως «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»· Στην πράξη, ωστόσο, το 
πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στην άδεια κυκλοφορίας ενδέχεται να μην είναι το ίδιο με το 
πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί το όχημα. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να 
είναι τα μισθωμένα οχήματα, στην περίπτωση των οποίων το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται 
στην άδεια κυκλοφορίας είναι ο ιδιοκτήτης, ενώ ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας είναι ο 
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κάτοχος του οχήματος.

Τροπολογία 63
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει 
ταξινόμηση στο έδαφός του, για όχημα που 
έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, 
μόνο εάν ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει τη συνήθη κατοικία του 
στο έδαφός του.

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει 
ταξινόμηση στο έδαφός του, για όχημα που 
έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, 
μόνο εάν ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας ή ο χρήστης του οχήματος
έχει τη συνήθη κατοικία του στο έδαφός 
του.

Or. fi

Τροπολογία 64
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη 
κατοικία του ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας είναι ένα από τα ακόλουθα:

Το κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη 
κατοικία του ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας ή ο χρήστης του οχήματος
είναι ένα από τα ακόλουθα:

Or. fi

Τροπολογία 65
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ - εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα
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σημεία (i) και (ii) δεν επηρεάζουν το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιβάλλουν επιπλέον απαιτήσεις μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τον 
καθορισμό της συνήθους κατοικίας 
φυσικών προσώπων.

Or. nl

Τροπολογία 66
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν 
ότι μοναδικό κριτήριο κατοικίας για τα 
φυσικά πρόσωπα αποτελεί η εγγραφή στο 
μητρώο δηλώσεων διαμονής  ενώ, σε 
περίπτωση υποκαταστήματος ή άλλης 
εγκατάστασης φυσικού προσώπου, η 
άδεια ισχύει μόνο για την κυκλοφορία 
εντός του σχετικού κράτους. Εάν πολίτες 
της Ένωσης από άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ επιθυμούν να κατέχουν όχημα στο 
σχετικό κράτος μέλος, το κράτος μέλος 
μπορεί να τους χορηγεί άδεια με τους 
ίδιους περιορισμούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ περί διαμονής των πολιτών στα κράτη μέλη, επιτρέπεται 
στους πολίτες να εγγράφονται στα μητρώα δηλώσεων διαμονής των κατοίκων κράτους μέλους 
εάν η παραμονή σε αυτό υπερβαίνει τους 3 μήνες. Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να ισχύει και 
όσον αφορά την ταξινόμηση ενός οχήματος, δεδομένου ότι πρόκειται για κριτήριο 
καταχώρησης και παρέχει ασφάλεια. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιτρέπεται σε ένα πρόσωπο, 
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, να διατηρεί, για προφανείς λόγους, όχημα σε άλλο 
κράτος μέλος.
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Τροπολογία 67
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση διασυνοριακής 
κυκλοφορίας, ο οδηγός του οχήματος 
πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι το 
κατέχει και το χρησιμοποιεί νομίμως. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
ρυθμίσεις προκειμένου να ελέγχουν τα 
οχήματα που είναι ταξινομημένα σε άλλο 
κράτος μέλος και κυκλοφορούν στο 
έδαφός τους και να αποκτούν 
πληροφορίες, καθώς και, εφόσον το 
κρίνουν σκόπιμο, να αφαιρούν την άδεια 
κυκλοφορίας οχήματος για μέγιστη 
περίοδο 30 ημερών, επιτρέποντας 
ωστόσο προσωρινά την κυκλοφορία του 
εφόσον ο οδηγός του είναι φυσικό 
πρόσωπο καταχωρισμένο ως κάτοικος 
κράτους μέλους ή κάτοχος άδειας 
οδήγησης που εξέδωσε κράτος μέλος ή, 
εφόσον από τα έγγραφα που κατέχει, δεν 
προκύπτει ότι έχει την κατοικία του στην 
αλλοδαπή ή ο λόγος για τον οποίο κατέχει 
το όχημα. Σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται ότι η χρήση ή η 
ταξινόμηση δεν είναι σύννομη, η 
αφαίρεση της άδειας καθίσταται 
οριστική. Το κράτος μέλος ταξινόμησης 
ενημερώνεται σχετικά με την προσωρινή 
ή οριστική αφαίρεση της άδειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές θεσπίζουν απλά και αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της 
καταστρατήγησης και της παραβίασης των ισχυουσών ρυθμίσεων στην ΕΕ σε συνάρτηση με την 
κατοχή και χρήση των οχημάτων (και συνεπώς και των ρυθμίσεων που αφορούν την 
ταξινόμηση). Κατά τη μετάβαση σε χώρα διαφορετική από τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος, 
την ευθύνη υπέχουν οι κάτοχοι και οι οδηγοί των οχημάτων, πράγμα το οποίο διευκολύνει 
επίσης και τους ελέγχους.



AM\938979EL.doc 13/44 PE513.178v01-00

EL

Τροπολογία 68
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του 
οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι 
μηνών από την άφιξή του.

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος:

α) ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή 
του εν λόγω κράτους μέλους·
β) ζητά ταξινόμηση του οχήματός του που 
είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος 
εντός περιόδου τριών μηνών από την 
άφιξή του.

Or. en

Τροπολογία 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του 
οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι
μηνών από την άφιξή του.

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας ή ο 
κάτοχος του οχήματος μεταφέρει τη 
συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος 
μέλος, ζητά ταξινόμηση του οχήματός του 
που είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος 
μέλος εντός περιόδου τριών μηνών από 
την άφιξη.

Or. hu



PE513.178v01-00 14/44 AM\938979EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να διαμένουν 
σε άλλο κράτος μέλος. Στην πράξη, απαιτείται περίοδος τριών μηνών για την ταξινόμηση ενός 
οχήματος μετά την υποβολή αίτησης για άδεια παραμονής.

Τροπολογία 70
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του 
οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι
μηνών από την άφιξή του.

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του
οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου τριών
μηνών από την άφιξή του.

Or. de

Τροπολογία 71
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του 
οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι 
μηνών από την άφιξή του.

Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο 
κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του 
οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι 
μηνών από την άφιξή του. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν μικρότερο χρονικό 
διάστημα για την υποβολή αίτησης για 
επαναταξινόμηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς πρόκειται για κανονισμό, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή στο δίκαιο των κρατών μελών, 
θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τα κράτη μέλη στα οποία ισχύει ήδη απαίτηση για άμεση 
επαναταξινόμηση ή εντός σύντομης προθεσμίας.

Τροπολογία 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη 
οχήματος που έχει ταξινομηθεί σε ένα 
κράτος μέλος και μεταφοράς του 
οχήματος αυτού σε άλλο κράτος μέλος, το 
οποίο αποτελεί τον τόπο συνήθους 
κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη του 
οχήματος, ο νέος ιδιοκτήτης οχήματος 
ζητά την ταξινόμηση του οχήματος εντός 
30 ημερών από τη μεταφορά του 
οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η χρήση 
του οχήματος δεν περιορίζεται.

Στη διάρκεια των περιόδων που 
αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο
εδάφιο, η χρήση του οχήματος δεν 
περιορίζεται για λόγους που σχετίζονται 
με την ταξινόμηση του οχήματος.

Or. en
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Τροπολογία 74
Othmar Karas, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, εάν ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας δεν 
επαναταξινομήσει το όχημά του εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Στις κυρώσεις αυτές 
ενδέχεται να περιλαμβάνονται ποινές ή 
περιορισμένη χρήση του οχήματος μέχρι 
την επιτυχή αίτηση για επαναταξινόμηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού ή ποινές για τους κατόχους οχημάτων που δεν πραγματοποιούν εγκαίρως την 
επαναταξινόμηση.

Τροπολογία 75
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων 
αναγνωρίζει πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που εκδίδονται σε άλλα κράτη  
μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
2013/xx/ΕΕ1.
__________________
1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκινήτων οχημάτων και των 
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ρυμουλκούμενων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ 
(2012/0184(COD)). 

Or. en

Τροπολογία 76
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ληφθεί αίτηση για 
επαναταξινόμηση οχήματος, και το 
όχημα προέρχεται από άλλο κράτος 
μέλος, οι αρχές ταξινόμησης 
αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου του οχήματος, εφόσον η ισχύς 
του εξακριβωθεί κατά τη χρονική στιγμή 
της επαναταξινόμησης. Η περίοδος 
αναγνώρισης είναι ίδια με την αρχική 
περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η 
αρχική περίοδος ισχύος του 
πιστοποιητικού εκτείνεται πέραν της 
νόμιμης μέγιστης διάρκειας που 
προβλέπεται στο κράτος μέλος στο οποίο 
το όχημα επαναταξινομείται. Στην 
περίπτωση αυτή, η ισχύς 
ευθυγραμμίζεται προς τα κάτω και 
υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά 
την οποία το όχημα έλαβε το αρχικό 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Πριν την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
το ένα στο άλλο τη μορφή του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που 
αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές τους καθώς και οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης της 
γνησιότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το κείμενο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 
σχετικά με τον κανονισμό περί τεχνικού ελέγχου, όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Με την παρούσα τροπολογία εξασφαλίζεται η συνέπεια με τη 
διάταξη αυτή, η οποία κατά κύριο λόγο προορίζεται για τη διευκόλυνση της επαναταξινόμησης 
των μηχανοκίνητων οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 77
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
μπορούν να διενεργήσουν φυσικούς
ελέγχους σε όχημα ταξινομημένο σε άλλο 
κράτος μέλος πριν από την ταξινόμησή του 
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων, πριν 
ταξινομήσουν όχημα από άλλο κράτος 
μέλος, μπορούν να το ταυτοποιήσουν. Οι 
αρχές ταξινόμησης οχημάτων μπορούν να 
διενεργήσουν τεχνικούς ελέγχους σε 
όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος 
πριν από την ταξινόμησή του μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 78
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει 
έκθεση για ταξινόμηση σε άλλο κράτος 
μέλος, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 5, ακυρώνει αμέσως την 
ταξινόμηση του οχήματος στην 
επικράτειά του. Η ενέργεια αυτή 
διεκπεραιώνεται με την επιφύλαξη τυχόν 
εθνικών διαδικασιών ακύρωσης από τα 
μητρώα ταξινόμησης. 
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Or. it

Αιτιολόγηση

Με την επιφύλαξη του συστήματος αυτόματης κοινοποίησης, πρέπει να παραμείνουν εν ισχύι 
τυχόν εθνικές διαδικασίες ακύρωσης οχήματος από τα εθνικά μητρώα ταξινόμησης ώστε να 
μειωθεί το ενδεχόμενο απάτης και, κυρίως, να προστατευθούν τα δάνεια με εγγύηση για την 
αγορά του οχήματος, ιδίως δε όταν η εγγύηση είναι το ίδιο το όχημα (για παράδειγμα, όταν το 
όχημα έχει αγορασθεί με δόσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί). 

Τροπολογία 79
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Επιλογή  πινακίδας κυκλοφορίας 

οχήματος
1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν την 
επιλογή επαναταξινόμησης οχήματος με 
πινακίδα κυκλοφορίας είτε στα εθνικά 
χρώματα είτε στα χρώματα της Ένωσης, 
ή ακόμη και με εξατομικευμένη πινακίδα. 
2. Όταν παρέχεται πινακίδα κυκλοφορίας 
στα χρώματα της Ένωσης, αυτή 
αποτελείται από κίτρινους κωδικούς σε 
μπλε φόντο, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου.
3. Η επιλογή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχεται υπό την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών να καθορίζουν τα οικεία εθνικά 
συστήματα κωδικών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για ορισμένους κλάδους, όπως για τις εταιρείες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα 
ήταν χρήσιμο να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινό χρώμα για τις πινακίδες 
κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Αυτό θα παρείχε τη δυνατότητα στις εταιρείες να επιλέξουν 
ομοιόμορφη εμφάνιση για τον στόλο οχημάτων τους. Η ταξινόμηση του οχήματος παραμένει 
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στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα. Εξάλλου, 
παρέχεται η δυνατότητα σ' αυτές τις εταιρείες, όπως και στον καθένα, να λάβουν 
εξατομικευμένες πινακίδες, όπως γίνεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 80
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) το όχημα δεν έχει ασφάλιση 
αστικής ευθύνης.

Or. en

Τροπολογία 81
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) όταν η εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους επιτρέπει την άρνηση 
ταξινόμησης, ανεξαρτήτως αιτίας.

Or. nl

Τροπολογία 82
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 

διαγράφεται
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ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί σε 
προθεσμία ενός μήνα από την παραλαβή 
της αρνητικής απόφασης να ζητήσει 
επανεξέταση της απόφασης από την 
αρμόδια αρχή ταξινόμησης οχημάτων. 
Στην αίτηση αυτή αναφέρονται οι λόγοι 
για τους οποίους ζητείται επανεξέταση. 
Σε ένα μήνα από την παραλαβή της εν 
λόγω αίτησης η αρμόδια για την 
ταξινόμηση οχημάτων αρχή επιβεβαιώνει 
ή ανακαλεί την απόφασή της.

Or. nl

Τροπολογία 83
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 
ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία ενός μήνα
από την παραλαβή της αρνητικής 
απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της 
απόφασης από την αρμόδια αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται επανεξέταση. Σε ένα μήνα από 
την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η 
αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων 
αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την 
απόφασή της.

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 
ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία τριών 
μηνών από την παραλαβή της αρνητικής 
απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της 
απόφασης από την αρμόδια αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται επανεξέταση. Σε τρεις μήνες από 
την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η 
αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων 
αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την 
απόφασή της.

Or. de
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Τροπολογία 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 
ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία ενός μήνα 
από την παραλαβή της αρνητικής 
απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της 
απόφασης από την αρμόδια αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται επανεξέταση. Σε ένα μήνα από 
την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η 
αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων 
αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την 
απόφασή της.

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 
ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία ενός μήνα 
από την παραλαβή της αρνητικής 
απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της 
απόφασης από την αρμόδια αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται επανεξέταση. Σε ένα μήνα από 
την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η 
αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων 
αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την 
απόφασή της. Για διάστημα ενός μήνα 
μετά την παραλαβή της εν λόγω αίτησης 
από την αρμόδια για την ταξινόμηση 
οχημάτων αρχή, το όχημα δεν 
χρησιμοποιείται στο  δημόσιο οδικό 
δίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις στις οποίες το όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή καταστραφεί, ή εάν έχει 
παρέλθει η ημερομηνία του επόμενου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου, το όχημα δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται στο δημόσιο οδικό δίκτυο για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 85
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 
ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία ενός μήνα 
από την παραλαβή της αρνητικής 
απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της 
απόφασης από την αρμόδια αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται επανεξέταση. Σε ένα μήνα από 
την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η 
αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων 
αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την 
απόφασή της.

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει 
μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά 
με την ταξινόμηση οχήματος 
ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος 
τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία ενός μήνα 
από την παραλαβή της αρνητικής 
απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της 
απόφασης από την αρμόδια αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται επανεξέταση. Σε ένα μήνα από 
την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η 
αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων 
αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την 
απόφασή της. Κατά την επανεξέταση της 
άρνησης ταξινόμησης, το όχημα δεν 
χρησιμοποιείται στο δημόσιο οδικό 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 86
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν αναλογικές 
και αποτρεπτικές ποινές για μη υποβολή 
αίτησης για επαναταξινόμηση εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Στις ποινές αυτές 
ενδέχεται να περιλαμβάνονται πρόστιμο 
και κατάσχεση του οχήματος για το 
ενδιάμεσο διάστημα στο οποίο εκκρεμεί η 
έγκριση της αίτησης επαναταξινόμηση. 
Οι ποινές αυτές δεν εφαρμόζονται και τα 
τυχόν πρόστιμα επιστρέφονται, αν η μη 
ταξινόμηση οφείλεται σε σφάλμα εκ 
μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους 
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μέλους. 

Or. en

Τροπολογία 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει 
όχημα σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το 
οποίο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί 
να ζητήσει από την αρχή ταξινόμησης 
οχημάτων να εκδώσει προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας για το όχημα με σκοπό τη 
μετακίνησή του σε άλλο κράτος μέλος. Η 
προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ισχύει για 
περίοδο 30 ημερών.

(1) Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει 
όχημα σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το 
οποίο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί 
να ζητήσει από την αρχή ταξινόμησης 
οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο 
έχει ταξινομηθεί το όχημα, να εκδώσει 
προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για το 
όχημα με σκοπό τη μετακίνησή του σε 
άλλο κράτος μέλος. Η προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας ισχύει για περίοδο 30 
ημερών.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η χώρα υποδοχής δεν θα έχει τα στοιχεία του οχήματος που αγοράστηκε. Τα στοιχεία αυτά 
τηρούνται στη χώρα στην οποία ταξινομήθηκε για τελευταία φορά το όχημα (χώρα προέλευσης). 
Κατά συνέπεια, είναι λογικό οι αρχές της εν λόγω χώρας να εκδίδουν την προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας.

Τροπολογία 88
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει όχημα 
σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το οποίο δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να ζητήσει 
από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων να 
εκδώσει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για 

1. Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει όχημα 
σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το οποίο δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να ζητήσει 
από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων να 
εκδώσει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για 
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το όχημα με σκοπό τη μετακίνησή του σε 
άλλο κράτος μέλος. Η προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας ισχύει για περίοδο 30 
ημερών.

το όχημα με σκοπό τη μετακίνησή του σε 
άλλο κράτος μέλος. Η προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας ισχύει για περίοδο 30 ημερών
και αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 89
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει όχημα 
σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το οποίο δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να ζητήσει 
από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων να 
εκδώσει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για 
το όχημα με σκοπό τη μετακίνησή του σε 
άλλο κράτος μέλος. Η προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας ισχύει για περίοδο 30 
ημερών.

1. Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει όχημα 
σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το οποίο δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να ζητήσει 
από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων του 
κράτους αυτού να εκδώσει προσωρινή 
άδεια κυκλοφορίας για το όχημα με σκοπό 
τη μετακίνησή του στο κράτος μέλος 
κατοικίας του με σκοπό την ταξινόμησή 
του. Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας 
ισχύει για περίοδο 30 ημερών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οποιοσδήποτε πρέπει να μπορεί να λαμβάνει προσωρινή ταξινόμηση οχήματος εφόσον όμως η 
ενέργεια αυτή αιτιολογείται δεόντως και κατά τρόπο που να αποφεύγεται κάθε δυνατότητα 
καταχρήσεως ή κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 90
Othmar Karas, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς 
οχήματος, το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης 
για όχημα το οποίο κληρονόμησε, κέρδισε 
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ή έλαβε ως δώρο ο κάτοχος, εφόσον 
αυτός μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη 
χρήση ή κατοχή του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μετά τη λήξη της προσωρινής άδειας 
κυκλοφορίας, ο κάτοχος του οχήματος 
υποχρεούται να ταξινομήσει το όχημά του 
στο κράτος μέλος προορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι μετά τη λήξη της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει 
να ταξινομηθεί κατάλληλα στο κράτος μέλος προορισμού.

Τροπολογία 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) όταν το όχημα δεν έχει ασφάλιση 
αστικής ευθύνης, εάν η εν λόγω ασφάλιση 
αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση 
του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτία άρνησης που εισάγεται για το άρθρο 5 θα πρέπει να ισχύει επίσης και για την 
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έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα 
μηχανοκίνητα οχήματα συμβάλλει στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Τροπολογία 93
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) όταν το όχημα δεν έχει ασφάλιση 
αστικής ευθύνης.

Or. en

Τροπολογία 94
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) όταν η εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους επιτρέπει την άρνηση 
ταξινόμησης, ανεξαρτήτως αιτίας.

Or. nl

Τροπολογία 95
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για σκοπούς ταξινόμησης ενός 
οχήματος ταξινομημένου σε άλλο κράτος 
μέλος, οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
παρέχουν πρόσβαση στις αρχές 

1. Για σκοπούς ταξινόμησης ενός 
οχήματος ταξινομημένου σε άλλο κράτος 
μέλος, οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
παρέχουν πρόσβαση στις αρχές 
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ταξινόμησης οχημάτων του άλλου κράτους 
μέλους στα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στα επίσημα μητρώα 
οχημάτων όσον αφορά τα στοιχεία 
δεδομένων που αναγράφονται στο 
παράρτημα Ι.

ταξινόμησης οχημάτων του άλλου κράτους 
μέλους στα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στα επίσημα μητρώα 
οχημάτων όσον αφορά τα στοιχεία 
δεδομένων που αναγράφονται στα σημεία 
1 έως 34, 44, και 48 έως 60 του 
παραρτήματος Ι. Μπορούν να παρέχουν 
πρόσβαση στις αρχές ταξινόμησης 
οχημάτων του άλλου κράτους μέλους στα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα 
επίσημα μητρώα οχημάτων όσον αφορά 
τα στοιχεία δεδομένων που αναγράφονται 
στα σημεία 35 έως 43, 45 έως 47 και 61 
του παραρτήματος Ι. 
Για τους σκοπούς του εδαφίου 1, οι αρχές 
ταξινόμησης οχημάτων συλλέγουν 
δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία που 
αναγράφονται στα σημεία 1 έως 34, 44, 
και 48 έως 60 του παραρτήματος Ι. 
Μπορούν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά 
με τα στοιχεία που αναγράφονται στα 
σημεία 35 έως 43, 45 έως 47 και 61 του 
παραρτήματος Ι.

Or. en

Τροπολογία 96
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι 
αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
χρησιμοποιούν τη λογισμική εφαρμογή
που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι 
αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες 
Οδήγησης (EUCARIS) που περιγράφεται 
στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en
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Τροπολογία 97
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες 
Οδήγησης (EUCARIS) εφαρμόζεται από 
όλα τα κράτη μέλη και είναι πλήρως 
λειτουργικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, ορισμένα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα και 
τις άδειες κυκλοφορίας μέσω του EUCARIS, αλλά το σύστημα δεν εφαρμόζεται και δεν είναι 
λειτουργικό σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικός ο 
τρέχων κανονισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει τη λειτουργία του 
συστήματος EUCARIS σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 98
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μη εξουσιοδοτημένη έρευνα ή 
διαβίβαση πληροφοριών·

γ) μη εξουσιοδοτημένη έρευνα, διαβίβαση 
ή δημοσίευση πληροφοριών·

Or. de

Τροπολογία 99
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων μπορεί 
να εκδώσει μία ή περισσότερες 
επαγγελματικές άδειες κυκλοφορίας 
οχημάτων σε κάθε επιχείρηση που πληροί 
τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων μπορεί
να εκδώσει μία ή περισσότερες 
επαγγελματικές άδειες κυκλοφορίας 
οχημάτων σε κατασκευαστές οχημάτων, 
κατασκευαστές εξαρτημάτων οχημάτων, 
συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, 
αντιπροσωπείες, τεχνικές υπηρεσίες και 
αρχές τεχνικού ελέγχου.

α) είναι εγκατεστημένη στο έδαφός της·
β) διανέμει οχήματα ή παρέχει υπηρεσίες 
επισκευής, συντήρησης ή υπηρεσίες 
δοκιμών για οχήματα·
γ) έχει καλή φήμη και την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια.

Or. en

Τροπολογία 100
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διανέμει οχήματα ή παρέχει υπηρεσίες 
επισκευής, συντήρησης ή υπηρεσίες 
δοκιμών για οχήματα·

β) διανέμει οχήματα, εκτελεί 
διασυνοριακές μεταφορές οχημάτων ή 
παρέχει υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης 
ή υπηρεσίες δοκιμών για οχήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες που εκτελούν διασυνοριακές μεταφορές οχημάτων για διανομείς θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνονται στο καθεστώς της επαγγελματικής ταξινόμησης.

Τροπολογία 101
Toine Manders
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα του 
οχήματος που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι είναι καταγεγραμμένα στο 
μητρώο τους για κάθε επαγγελματική 
ταξινόμηση οχήματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με 
επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον 
εφόσον δεν αποτελούν ευθεία και άμεση 
απειλή για την οδική ασφάλεια. Τα εν 
λόγω οχήματα δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές 
μεταφορές προσώπων ή προϊόντων.

3. Τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με 
επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον 
εφόσον δεν αποτελούν ευθεία και άμεση 
απειλή για την οδική ασφάλεια και φέρουν 
υποχρεωτικό πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου. Τα εν λόγω οχήματα δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για 
εμπορικές μεταφορές προσώπων ή 
προϊόντων.

Or. pl

Τροπολογία 103
Daniël van der Stoep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 4. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να 
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παρεμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται 
με την ταξινόμηση του οχήματος, την 
ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων που 
καλύπτονται από επαγγελματική άδεια 
κυκλοφορίας.

παρεμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται 
με την ταξινόμηση του οχήματος, την 
ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων που 
καλύπτονται από επαγγελματική άδεια 
κυκλοφορίας.

Or. nl

Τροπολογία 104
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επαγγελματικές άδειες 
κυκλοφορίας οχημάτων αναγνωρίζονται 
αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη για 
διαδρομές μεταφοράς και σκοπούς 
ελέγχου και δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 105
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επαγγελματικές άδειες 
κυκλοφορίας που εκδίδονται σε ένα 
κράτος μέλος αναγνωρίζονται από όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 106
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η διάρκεια ισχύος της 
επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η ισχύς 
λήγει εφόσον δεν πληρούται πλέον κάποιο 
από τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια ισχύος της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας οχήματος θα πρέπει να ορίζεται με 
σαφήνεια.

Τροπολογία 107
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Επιλογή πινακίδας κυκλοφορίας 

οχήματος
1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν την 
επιλογή επαναταξινόμησης, προσωρινής 
ταξινόμησης για σκοπούς μεταφοράς ή 
επαγγελματικής ταξινόμησης οχήματος 
με πινακίδα κυκλοφορίας είτε στα εθνικά 
χρώματα είτε στα χρώματα της Ένωσης.
2. Όταν παρέχεται πινακίδα κυκλοφορίας 
στα χρώματα της Ένωσης, αυτή 
αποτελείται από κίτρινους κωδικούς σε 
μπλε φόντο, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου.
3. Όταν παρέχεται πινακίδα κυκλοφορίας 
προσωρινής μεταφοράς στα χρώματα της 
Ένωσης, αυτή αποτελείται από μπλε 
κωδικούς σε κίτρινο φόντο, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του 
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Συμβουλίου.
4. Η επιλογή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 παρέχεται υπό την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών να καθορίζουν τα οικεία εθνικά 
συστήματα κωδικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ορισμένους κλάδους, όπως για τις εταιρείες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα 
ήταν χρήσιμο να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινό χρώμα για τις πινακίδες 
κυκλοφορίας ή τις προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Αυτό θα παρείχε τη 
δυνατότητα στις εταιρείες να επιλέξουν ομοιόμορφη εμφάνιση για τον στόλο οχημάτων τους. Η 
ταξινόμηση του οχήματος παραμένει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους στο οποίο έχει 
ταξινομηθεί το όχημα.

Τροπολογία 108
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες για την ταξινόμηση 
οχημάτων στο κράτος μέλος της οικείας 
αρχής·

α) πληροφορίες για τις διαδικασίες που 
σχετίζονται με την ταξινόμηση οχημάτων, 
καθώς και για τα έγγραφα που πρέπει να 
παρέχονται στο κράτος μέλος της οικείας 
αρχής·

Or. en

Τροπολογία 109
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες για την ταξινόμηση 
οχημάτων στο κράτος μέλος της οικείας 

α) πληροφορίες για την ταξινόμηση 
οχημάτων στο κράτος μέλος της οικείας 
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αρχής· αρχής, και ειδικότερα όσον αφορά τα 
απαραίτητα έγγραφα, τα τέλη, τον 
αναμενόμενο χρόνο αναμονής για τη 
λήψη απόφασης και τις διαδικασίες·

Or. pl

Τροπολογία 110
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις xxxx [να 
συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Εφαρμόζεται από τις xxxx [να 
συμπληρωθεί η ημερομηνία: τρία έτη από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή του κανονισμού θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από ένα έτος, ιδίως 
δεδομένου ιδίως ότι οι εθνικές αρχές ταξινόμησης θα πρέπει να εισαγάγουν περισσότερα πεδία 
δεδομένων, προκειμένου να συλλέγουν όλα τα δεδομένα που ορίζονται δυνάμει του παρόντος 
σχεδίου κανονισμού για οχήματα που επαναταξινομούνται για πρώτη φορά σε ένα κράτος μέλος 
της ΕΕ. Θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες από τους κατασκευαστές μέσω τουλάχιστον 10 
επιπλέον πεδίων δεδομένων, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για τα οποία θα απαιτηθεί η 
ανάπτυξη νέων συστημάτων, πιθανόν με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού κλάδου.

Τροπολογία 111
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σημείο Εναρμονισμένοι κωδικοί οδηγία 
1999/37/ΕΚ

1. Χώρα ταξινόμησης --

2. Αριθμός κυκλοφορίας (A)



PE513.178v01-00 36/44 AM\938979EL.doc

EL

3. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του 
οχήματος

(B)

4. Αναγνωριστικός αριθμός (ή αριθμοί) της 
άδειας κυκλοφορίας

--

5. Ονομασία της εκδούσας αρχής της 
άδειας κυκλοφορίας

--

6. Όχημα: μάρκα (D.1)

7. Όχημα: τύπος (D.2)

- Παραλλαγή (εάν υπάρχει)

- Έκδοση (εάν υπάρχει)

8. Όχημα: εμπορική(-ές) ονομασία(-ες), (D.3)

9. Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος 
(VIN)

(E)

10. Μάζα: τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα 
φορτωμένου οχήματος, εκτός εάν 
πρόκειται για μοτοσικλέτες

(F.1)

11. Μάζα: μέγιστη επιτρεπτή μάζα 
φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο 
κράτος μέλος της ταξινόμησης

(F.2)

12. Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με 
το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης 
στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος εν 
κυκλοφορία, κάθε κατηγορίας πλην της 
Μ1

(G)

13. Διάρκεια ισχύος, εάν δεν είναι 
απεριόριστη

(H)

14. Ημερομηνία ταξινόμησης στην οποία 
αναφέρεται η παρούσα άδεια κυκλοφορίας

(I)

15. Αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει) (K)

16. Αριθμός αξόνων (L)

17. Μεταξόνιο (σε mm) (M)

18. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 1 (σε kg)

(N.1)

19. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 

(N.2)
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μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 2 (σε kg), εάν υπάρχει

20. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 3 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.3)

21. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 4 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.4)

22. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 5 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.5)

23. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη 
ρυμουλκούμενη μάζα: με συστήματα 
πέδησης (σε kg)

(O.1)

24. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη 
ρυμουλκούμενη μάζα: χωρίς συστήματα 
πέδησης (σε kg)

(O.2)

25. Κινητήρας: κυλινδρισμός (σε cm3) (P.1)

26. Κινητήρας: μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (σε 
kW) (εάν υπάρχει)

(P.2)

27. Κινητήρας: τύπος καυσίμου ή πηγή 
ενέργειας

(P.3)

28. Κινητήρας: ονομαστική ταχύτητα (σε 
min-1)

(P.4)

29. Αναγνωριστικός αριθμός κινητήρα (P.5)

30. Λόγος ισχύος/βάρους (σε kW/kg) 
(μόνο για μοτοσικλέτες)

(Q)

31. Χρώμα του οχήματος (R) 

32. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: 
αριθμός θέσεων για καθήμενους, του 
οδηγού συμπεριλαμβανομένου

(S.1)

33. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: 
αριθμός θέσεων για ορθίους (ενδεχομένως)

(S.2)

34. Μέγιστη ταχύτητα (σε km/h) (T)
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35. Στάθμη θορύβου: εν στάσει [σε dB(A)] (U.1)

36. Στάθμη θορύβου: ταχύτητα του 
κινητήρα (σε min-1)

(U.2)

37. Στάθμη θορύβου: εν κινήσει (όταν 
περνά) [σε dB(A)]

(U.3)

38. Εκπομπές καυσαερίων: CO (σε g/km ή 
g/kWh)

(V.1)

39. Εκπομπές καυσαερίων: HC (σε g/km ή 
g/kWh)

(V.2)

40. Εκπομπές καυσαερίων: NOx (σε g/km 
ή g/kWh)

(V.3)

41. Εκπομπές καυσαερίων: HC + NOx (σε 
g/km)

(V.4)

42. Εκπομπές καυσαερίων: σωματίδια 
προκειμένου για ντίζελ (σε g/km ή g/kWh)

(V.5)

43. Εκπομπές καυσαερίων: διορθωμένος 
συντελεστής απορρόφησης προκειμένου 
για ντίζελ (σε min -1)

(V.6)

44. Εκπομπές καυσαερίων: CO2 (σε g/km) (V.7)

45. Εκπομπές καυσαερίων: συνδυασμένη 
κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km)

(V.8)

46. Εκπομπές καυσαερίων: ένδειξη της 
περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης 
τύπου ΕΚ. αναγραφή της εφαρμοστέας 
έκδοσης δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ 
ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

(V.9)

47. Χωρητικότητα δεξαμενής (ή 
δεξαμενών) καυσίμου (σε λίτρα).

(W)

48. Ημερομηνία του τελευταίου τεχνικού 
ελέγχου

--

49. Ημερομηνία του επόμενου τεχνικού 
ελέγχου

--

50. Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (εάν 
είναι διαθέσιμος)

--

51. Το όχημα καταστράφηκε (Ναι/Όχι) --

52. Ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού καταστροφής

--

53. Κατάστημα ή επιχείρηση που εξέδωσε 
το πιστοποιητικό καταστροφής 

--
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54. Λόγος καταστροφής --

55. Το όχημα κλάπηκε (Ναι/Όχι) --

56. Η άδεια και/ή οι πινακίδες 
κυκλοφορίας κλάπηκαν (Ναι/Όχι)

--

57. Ανενεργή ταξινόμηση --

58. Αναστολή ταξινόμησης --

59. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας --

60. Απαίτηση για τεχνικό έλεγχο έπειτα 
από ατύχημα με σοβαρές βλάβες

--

61. Απαίτηση για πρόσθετες δοκιμές 
έπειτα από αλλοίωση ή τροποποίηση 
οποιουδήποτε από τα στοιχεία δεδομένων 
9 έως 47 

Τροπολογία

Σημείο Εναρμονισμένοι κωδικοί οδηγία 
1999/37/ΕΚ

1. Χώρα ταξινόμησης --

2. Αριθμός κυκλοφορίας (A)

3. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του 
οχήματος1

(B)

4. Αναγνωριστικός αριθμός (ή αριθμοί) της 
άδειας κυκλοφορίας

--

5. Ονομασία της εκδούσας αρχής της 
άδειας κυκλοφορίας

--

6. Όχημα: μάρκα (D.1)

7. Όχημα: τύπος (D.2)

- Παραλλαγή (εάν υπάρχει)

- Έκδοση (εάν υπάρχει)

8. Όχημα: εμπορική(-ές) ονομασία(-ες), (D.3)

9. Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος 
(VIN)

(E)

10. Μάζα: τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα 
φορτωμένου οχήματος, εκτός εάν 
πρόκειται για μοτοσικλέτες

(F.1)

11. Μάζα: μέγιστη επιτρεπτή μάζα 
φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο 

(F.2)
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κράτος μέλος της ταξινόμησης

12. Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με 
το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης 
στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος εν 
κυκλοφορία, κάθε κατηγορίας πλην της 
Μ1

(G)

13. Διάρκεια ισχύος, εάν δεν είναι 
απεριόριστη

(H)

14. Ημερομηνία ταξινόμησης στην οποία 
αναφέρεται η παρούσα άδεια κυκλοφορίας

(I)

15. Αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει) (K)

16. Αριθμός αξόνων (L)

17. Μεταξόνιο (σε mm) (M)

18. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 1 (σε kg)

(N.1)

19. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 2 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.2)

20. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 3 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.3)

21. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 4 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.4)

22. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική 
επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, 
κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης 
μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: 
άξονας 5 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.5)

23. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη 
ρυμουλκούμενη μάζα: με συστήματα 
πέδησης (σε kg)

(O.1)
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24. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη 
ρυμουλκούμενη μάζα: χωρίς συστήματα 
πέδησης (σε kg)

(O.2)

25. Κινητήρας: κυλινδρισμός (σε cm3) (P.1)

26. Κινητήρας: μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (σε 
kW) (εάν υπάρχει)

(P.2)

27. Κινητήρας: τύπος καυσίμου ή πηγή 
ενέργειας

(P.3)

28. Κινητήρας: ονομαστική ταχύτητα (σε 
min-1)

(P.4)

29. Αναγνωριστικός αριθμός κινητήρα (P.5)

30. Λόγος ισχύος/βάρους (σε kW/kg) 
(μόνο για μοτοσικλέτες)

(Q)

31. Χρώμα του οχήματος (R) 

32. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: 
αριθμός θέσεων για καθήμενους, του 
οδηγού συμπεριλαμβανομένου

(S.1)

33. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: 
αριθμός θέσεων για ορθίους (ενδεχομένως)

(S.2)

34. Μέγιστη ταχύτητα (σε km/h) (T)

35. Στάθμη θορύβου: εν στάσει [σε dB(A)] (U.1)

36. Στάθμη θορύβου: ταχύτητα του 
κινητήρα (σε min-1)

(U.2)

37. Στάθμη θορύβου: εν κινήσει (όταν 
περνά) [σε dB(A)]

(U.3)

38. Εκπομπές καυσαερίων: CO (σε g/km ή 
g/kWh)

(V.1)

39. Εκπομπές καυσαερίων: HC (σε g/km ή 
g/kWh)

(V.2)

40. Εκπομπές καυσαερίων: NOx (σε g/km 
ή g/kWh)

(V.3)

41. Εκπομπές καυσαερίων: HC + NOx (σε 
g/km)

(V.4)

42. Εκπομπές καυσαερίων: σωματίδια 
προκειμένου για ντίζελ (σε g/km ή g/kWh)

(V.5)

43. Εκπομπές καυσαερίων: διορθωμένος 
συντελεστής απορρόφησης προκειμένου 
για ντίζελ (σε min -1)

(V.6)
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44. Εκπομπές καυσαερίων: CO2 (σε g/km) (V.7)

45. Εκπομπές καυσαερίων: συνδυασμένη 
κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km)

(V.8)

46. Εκπομπές καυσαερίων: ένδειξη της 
περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης 
τύπου ΕΚ. αναγραφή της εφαρμοστέας 
έκδοσης δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ 
ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

(V.9)

47. Χωρητικότητα δεξαμενής (ή 
δεξαμενών) καυσίμου (σε λίτρα).

(W)

48. Ημερομηνία του τελευταίου τεχνικού 
ελέγχου

--

49. Ημερομηνία του επόμενου τεχνικού 
ελέγχου

--

50. Χιλιόμετρα --

51. Το όχημα καταστράφηκε (Ναι/Όχι) --

52. Ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού καταστροφής

--

53. Κατάστημα ή επιχείρηση που εξέδωσε 
το πιστοποιητικό καταστροφής 

--

54. Λόγος καταστροφής --

55. Το όχημα κλάπηκε (Ναι/Όχι) --

56. Η άδεια και/ή οι πινακίδες 
κυκλοφορίας κλάπηκαν (Ναι/Όχι)

--

57. Ανενεργή ταξινόμηση --

58. Αναστολή ταξινόμησης --

59. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας --

60. Απαίτηση για τεχνικό έλεγχο έπειτα 
από ατύχημα με σοβαρές βλάβες

--

61. Απαίτηση για πρόσθετες δοκιμές 
έπειτα από αλλοίωση ή τροποποίηση 
οποιουδήποτε από τα στοιχεία δεδομένων 
9 έως 47 

_____________
1 Για οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
όπως ορίζονται στον κανονισμό 
2013/xx/ΕΕ (Πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό 
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έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και 
των ρυμουλκούμενων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ 
(2012/0184(COD)), ελλείψει εγγράφου 
ταξινόμησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ανατρέξει σε διαθέσιμα τεκμηριωμένα 
αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την 
ημερομηνία κατασκευής ή πρώτης 
ταξινόμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που επιτρέπει την επαναταξινόμηση ιστορικών οχημάτων.

Τροπολογία 112
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται 
με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς 
ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις.
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών 
διεξάγεται με οικονομικά αποτελεσματικό 
και ασφαλή τρόπο και εγγυάται την 
ασφάλεια και την προστασία των 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, στο μέτρο του 
δυνατού, με τη χρήση των υφιστάμενων 
λογισμικών εφαρμογών.

1. Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται 
με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς 
ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις.
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών 
διεξάγεται με οικονομικά αποτελεσματικό 
και ασφαλή τρόπο και εγγυάται την 
ασφάλεια και την προστασία των 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, στο μέτρο του 
δυνατού, με τη χρήση των υφιστάμενων 
λογισμικών εφαρμογών. Για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού 
χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες 
Οδήγησης (EUCARIS).

Or. en

Τροπολογία 113
Preslav Borissov
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος φέρει το κόστος που 
προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση και 
τη συντήρηση της λογισμικής εφαρμογής 
που αναφέρεται στο σημείο 1.

3. Κάθε κράτος μέλος φέρει το κόστος που 
προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση και 
τη συντήρηση της λογισμικής εφαρμογής 
που αναφέρεται στο σημείο 1, χωρίς να 
προκαλεί πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Or. en


