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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση θεσπίζει επικαιροποιημένους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ για τον τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους με σκοπό την ενίσχυση 
των ελάχιστων προτύπων ασφάλειας και εκπομπών για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους 
(ΠΤΕ). Η πρόταση έχει ως στόχο να συνδράμει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των 
νεκρών από τροχαία δυστυχήματα πριν το 2020 σύμφωνα με τις Πολιτικές Κατευθύνσεις για 
την Οδική Ασφάλεια της ΕΕ. Επιπλέον, η πρόταση αποσκοπεί να συμβάλλει στη μείωση των 
εκπομπών που οφείλονται στην κακή συντήρηση των οχημάτων.

Ο συντάκτης τάσσεται υπέρ των βασικών αυτών στόχων, και δεδομένων των διαφορών 
μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών, υποστηρίζει τη σκοπούμενη εναρμόνιση σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας και, κατά συνέπεια, εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον 
το μέσο θα πρέπει να είναι κανονισμός ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη μικρότερα 
περιθώρια προσαρμογής στους κανόνες σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, ο συντάκτης θεωρεί ότι ο στόχος της μείωσης των νεκρών από τροχαία 
δυστυχήματα θα πρέπει να επιτευχθεί με ταυτόχρονη διασφάλιση της αναλογικότητας και, ως 
εκ τούτου, στηρίζει προσαρμοσμένες λύσεις βασιζόμενες σε ισχυρή βάση τεκμηρίωσης. Εν 
προκειμένω, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες αβεβαιότητες που 
επισημάνθηκαν από τη Μονάδα Αξιολόγησης Αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με την οποία η βασική υπόθεση ότι οι καλύτεροι και συχνότεροι τεχνικοί έλεγχοι 
έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα ελαττώματα στα οχήματα φαίνεται ότι δεν βασίζεται σε 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο.  

Ο συντάκτης σημειώνει επίσης ότι το πεδίο εφαρμογής έχει επεκταθεί πέραν της οδηγίας 
2009/40/ΕΚ προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες κατηγορίες οχημάτων και, συγκεκριμένα, 
τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα, τα ελαφρά ρυμουλκούμενα έως 3,5 τόνων και οι 
ελκυστήρες με εκ κατασκευής ταχύτητα έως 40 km/h. Στην πρόταση προβλέπεται επίσης 
αύξηση της συχνότητας των ελέγχων για παλαιότερα και με υψηλό αριθμό διανυθέντων 
χιλιομέτρων οχήματα. 

Ο συντάκτης δεν προτείνει τροποποιήσεις όσον αφορά τη μορφή ή το πεδίο εφαρμογής του 
σχεδίου νόμου, ούτε όσον αφορά τη διάρκεια των ελέγχων, καθώς τα θέματα αυτά αφορούν 
την αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε αντ’ αυτού να εστιάσει τις τροπολογίες του σε θέματα 
που αφορούν την ενιαία αγορά. Από την άποψη της IMCO, τα πλέον σχετικά ζητήματα 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Τρόπος ορισμού του «τεχνικού ελέγχου» 

Ο συντάκτης προτείνει τροπολογία για την τροποποίηση του ορισμού του τεχνικού ελέγχου, ο 
οποίος επί του παρόντος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά με σκοπό τον 
περιορισμό του διασυνοριακού ανταγωνισμού στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. 
Συγκεκριμένα, ο ορισμός της Επιτροπής δημιουργεί ασάφεια δικαίου καθώς επαναλαμβάνει, 
σε έναν γενικό ορισμό, την απαίτηση ελέγχου σύμφωνα εν γένει με τα κριτήρια έγκρισης 
τύπου, ενώ τα σχετικά κριτήρια έγκρισης τύπου προσδιορίζονται ήδη στα παραρτήματα. Το 
γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος μπορούν 
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ενδεχομένως να υποβληθούν σε έλεγχο, καθώς είναι δυνατόν να εντοπιστεί μια διάσταση 
ασφάλειας σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος. Θα πρέπει να είναι συναφής ο 
έλεγχος μόνο εκείνων των στοιχείων, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου για ασφάλεια και 
εκπομπές.  Ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να 
εκμεταλλευτούν αυτό το κενό προκειμένου να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά για 
μεταχειρισμένα οχήματα και να απορρίπτουν οχήματα χωρίς εύλογη αιτία. 

2. Μέτρα για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραποίησης των διανυθέντων 
χιλιομέτρων 

Από όλα τα προϊόντα, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δίνει για τρίτο 
συνεχόμενο έτος τη χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τις επιδόσεις στην αγορά στα 
μεταχειρισμένα οχήματα και, συγκεκριμένα, τη χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά την 
αξιοπιστία. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης προτείνει ενισχυμένα μέτρα για την καταπολέμηση 
της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής 
του ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα, με σκοπό να διασφαλιστεί ένα 
διαδικτυακό βάθρο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα των οχημάτων. Επιπλέον, ο συντάκτης εκφράζει ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει οποιαδήποτε διόρθωση σε μετρητή 
συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών προς τα πάνω, με τις οποίες θα μπορούσε να 
αποφευχθεί η άνευ λόγου μείωση της αγοραίας αξίας των επηρεαζόμενων οχημάτων.

3. Πρόσβαση στα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων που τηρούνται στα εθνικά 
μητρώα, πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και ελάχιστες απαιτήσεις για τον 
εξοπλισμό ελέγχου

Ο κανονισμός θεσπίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εναρμονισμένου συστήματος της ΕΕ 
για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στα κέντρα ελέγχου ΠΤΕ 
σε ολόκληρη την ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων. Ο συντάκτης, ωστόσο, θεωρεί ότι πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δεν θα 
πρέπει να έχουν μόνον οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα ελέγχου ΠΤΕ. Για τη διασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού, προτείνει να επιτρέπεται η πρόσβαση σε κατασκευαστές 
εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς αυτό θα τους παράσχει τη δυνατότητα να 
παράγουν ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό εξοπλισμό ελέγχου. Ο συντάκτης προτείνει 
επίσης να επιτραπεί η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδικασιών ελέγχου, η οποία μπορεί να είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση του αποδοτικού από άποψη κόστους ελέγχου 
οχημάτων που είναι δύσκολο να υποβληθούν σε έλεγχο. 

4. Εξαιρέσεις

Ο συντάκτης επικροτεί την εξαίρεση για τα «ιστορικά οχήματα». Ωστόσο, θεωρεί ότι ο 
ορισμός είναι υπερβολικά ρυθμιστικός και προτείνει στη θέση του να προβλεφθεί μια 
απαίτηση ελάχιστης ηλικίας. Επιπλέον, προτείνει να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών ως προς την εξαίρεση οχημάτων από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική.

5. Αμοιβαία αναγνώριση
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Ο τεχνικός έλεγχος συνδέεται με την εκ νέου ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων 
δεδομένου ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ για τους ελέγχους ΠΤΕ θα πρέπει να 
απλουστεύσει την εκ νέου ταξινόμηση ενός οχήματος από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συντάκτης εισάγει μια νέα πρόταση η οποία ορίζει την 
υποχρεωτική αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ΠΤΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

6. Επανεξέταση και παρακολούθηση

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ο συντάκτης εισάγει επίσης ρήτρα 
επανεξέτασης για τη διερεύνηση, πέντε έτη μετά την έγκριση της παρούσας πρότασης, των 
δυνατοτήτων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν τα αποτελέσματα 
των ελέγχων ΠΤΕ μεταξύ των κρατών μελών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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 
να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω 
πληροφορίες σε βάση δεδομένων.

(22) Για να εξασφαλισθεί η ορθή 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων, μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να 
εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, 
το οποίο πρέπει να καταρτίζεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει 
το ίδιο επίπεδο λεπτομερειών όσον αφορά 
την ταυτοποίηση του οχήματος και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου με αυτό του 
πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω 
πληροφορίες σε κεντρική βάση δεδομένων 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
γνησιότητα των αποτελεσμάτων των 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων μπορεί 
εύκολα να εξακριβωθεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να παρέχονται τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε 
ηλεκτρονική προκειμένου να αποφεύγεται η πλαστογραφία ή η παραποίηση στοιχείων και να 
διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι 
αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με 
αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος 
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως 
για την κοινωνία και εσφαλμένη 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
οχημάτων για κυκλοφορία. Για να 
καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή 
των διανυθέντων χιλιομέτρων στο 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση 
προσκόμισης του πιστοποιητικού του 
προηγούμενου τεχνικού ελέγχου 
αναμένεται ότι θα διευκολύνει την 
ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή 
παρέμβασης. Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει 
επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως 
αξιόποινο αδίκημα.

(23) Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι 
αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με 
αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος 
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως 
για την κοινωνία και εσφαλμένη 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
οχημάτων για κυκλοφορία. Για να 
καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή 
των διανυθέντων χιλιομέτρων στο 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση 
προσκόμισης του πιστοποιητικού του 
προηγούμενου τεχνικού ελέγχου 
αναμένεται ότι θα διευκολύνει την 
ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή 
παρέμβασης σε αυτόν και ότι επιπλέον θα 
βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς όσον αφορά το διασυνοριακό 
εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων.
Πράγματι, στην όγδοη έκδοση του πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
«βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των 
αγορών υπέρ των καταναλωτών» του 
Δεκεμβρίου του 2012, για τρίτο 
συνεχόμενο έτος, αυτό το τμήμα της 
αγοράς έλαβε τη χαμηλότερη βαθμολογία 
επιδόσεων στην αγορά και, συγκεκριμένα, 
τη χαμηλότερη βαθμολογία από άποψη 
αξιοπιστίας. Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει 
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επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως 
αξιόποινο αδίκημα.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», 
κάθε όχημα που πληροί όλες τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», 
κάθε όχημα που κατασκευάστηκε ή 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά 
τουλάχιστον πριν από 30 έτη και 
θεωρείται ιστορικό από τις αρμόδιες 
αρχές ταξινόμησης οχημάτων κράτους 
μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνει περιττές 
λεπτομέρειες και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πολλά οχήματα να εμπίπτουν αδικαιολόγητα 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Μια απλή απαίτηση ως προς την ηλικία, με τις περαιτέρω 
προδιαγραφές να ορίζονται από τις αρχές των κρατών μελών, παρέχει επαρκή ευελιξία και 
ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από
30 έτη,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συντηρήθηκε με τη χρήση 
ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα 
ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του 
οχήματος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των 
κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο 
κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα 
κατεύθυνσης ή ανάρτησης και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
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 

(9) «τεχνικός έλεγχος», ο έλεγχος, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και το 
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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·

παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, 
που διενεργείται ώστε να εξασφαλισθεί 
ότι ένα όχημα είναι ασφαλές προς χρήση 
στο δημόσιο οδικό δίκτυο και 
ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για το περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής δημιουργεί ασάφεια δικαίου καθώς επαναλαμβάνει, σε έναν γενικό 
ορισμό, την απαίτηση ελέγχου σύμφωνα με τα κριτήρια έγκρισης τύπου εν γένει, ενώ τα σχετικά 
κριτήρια έγκρισης τύπου ( για τους σκοπούς του ελέγχου της ασφάλειας και των εκπομπών) 
προσδιορίζονται ήδη στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Χωρίς την παρούσα 
τροπολογία, οποιοδήποτε κατασκευαστικό στοιχείο, το οποίο έχει λάβει έγκριση τύπου, θα 
μπορούσε να υποβληθεί ξεχωριστά σε έλεγχο ασφάλειας, με αποτέλεσμα ορισμένα οχήματα 
ενδεχομένως να απορρίπτονται αναίτια.

Τροπολογία 9
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, στους 
κατασκευαστές εξοπλισμού ελέγχου και, 
όπου απαιτείται, στις αρμόδιες αρχές
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

Για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, με την παρούσα τροπολογία προτείνεται να 
παρέχεται η δυνατότητα και στους κατασκευαστές εξοπλισμού ελέγχου να επωφελούνται από 
την πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία των ΠΤΕ για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού εξοπλισμού ελέγχου. Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι 
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αναφορές στο παράρτημα Ι ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα δυσανάλογες απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών για τους κατασκευαστές εφόσον οι διατάξεις του παραρτήματος Ι είναι 
πολύ ευρύτερες απ’ ό,τι απαιτείται πραγματικά για τους ΠΤΕ. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να 
προταθούν περαιτέρω τροποποιήσεις σε τροπολογία του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που ληφθεί αίτηση για 
εκ νέου ταξινόμηση 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 νέας ταξινόμησης.  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 ταξινομείται εκ νέου. 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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκ νέου ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
ολόκληρη την Ένωση, η παρούσα τροπολογία θεσπίζει ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης 
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των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα ισχύσει από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 11
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 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 σε κεντρική βάση δεδομένων επί 36 
μήνες από την παραλαβή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών που θα 
συνδράμει στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.

Τροπολογία 12
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 

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
μιας μεθόδου για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου των 
μηχανοκίνητων οχημάτων, τις ενδείξεις 
του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων 
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τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

και τις πληροφορίες ταξινόμησης του 
οχήματος, 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 αξιοποιεί τις υφιστάμενες 
λύσεις ΤΠ όσον αφορά τα δεδομένα που 
διατίθενται στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αμοιβαίας πρόσβασης σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα των ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ, με βάση τις 
πληροφορίες τις οποίες πολλά κράτη μέλη ήδη θέτουν σήμερα στη διάθεση του κοινού 
ηλεκτρονικά με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και την αποφυγή διπλής καταχώρισης. 
Οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών έχουν ήδη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και η 
μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να επικεντρωθεί στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων 
δεδομένων.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18a
Υποβολή εκθέσεων

Εντός [πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
και τις επιπτώσεις του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη 
συχνότητα του τεχνικού ελέγχου και τα 
αποτελέσματα της εξέτασης σχετικά με 
τη σκοπιμότητα της συγκρότησης 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για 
τα οχήματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
15 καθώς και την εφαρμογή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των 
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πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Στην 
έκθεση πρέπει να αναλύεται επίσης εάν 
είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν τα 
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού 
με κύριο γνώμονα την τεχνική πρόοδο και 
πρακτική. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται 
κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 16 και 
συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρήτρα επανεξέτασης αποτελεί βασικό εποπτικό μηχανισμό για να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού και να εξασφαλιστούν τα μέγιστα 
οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση 
σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο 
επισύρει ποινές αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν 
εισάγουν διακρίσεις.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση 
σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο 
επισύρει ποινές αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, με εξαίρεση τις προς 
τα πάνω αναπροσαρμογές που έχουν 
εγκριθεί από κέντρο ελέγχου ή αρμόδια 
αρχή για τη διόρθωση προηγούμενων 
παράνομων παραποιήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις στις οποίες είχαν σημειωθεί παράνομες 
παραποιήσεις ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, οι ενδείξεις αυτές πρέπει νομίμως 
να προσαρμοστούν προς τα πάνω από κέντρα ελέγχου ή αρμόδιες αρχές, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι τα επηρεαζόμενα οχήματα δεν θα απορρίπτονται και θα μπορούν να 
υποβληθούν επιτυχώς σε μελλοντικούς τεχνικούς ελέγχους.
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Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – Μέρος 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο 
σχεδιασμός ενός συγκεκριμένου οχήματος 
δεν συνάδει με την εφαρμογή των 
μεθόδων ελέγχου που ορίζονται στο 
παρόν παράρτημα, ο έλεγχος διενεργείται 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες 
εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου που 
συστήνονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών.  Κάθε μέθοδος ελέγχου 
που χρησιμοποιείται και δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα 
πρέπει να εγκρίνεται γραπτώς από την 
κατάλληλη αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος ορισμένων οχημάτων, όπως οι ταχείς ελκυστήρες και τα οχήματα με εξαρτήματα, 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος εξαιτίας των χαρακτηριστικών του σχεδιασμού τους ή 
επειδή τα κέντρα ελέγχου είναι τόσο απομακρυσμένα που το κόστος για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος σε ορισμένα μη συνήθη οχήματα θα 
ήταν δυσανάλογο.  Συνεπώς, πρέπει να είναι διαθέσιμες εναλλακτικές και μη τυποποιημένες 
μέθοδοι ελέγχου, οι οποίες ωστόσο πρέπει να είναι σαφώς εγκεκριμένες από την κατάλληλη 
αρμόδια αρχή.


