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Τροπολογία 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

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

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται στο 
σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες τεχνικές προσαρμογές σε όλο 
το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και σύμφωνα με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, πρέπει να ληφθεί απόφαση υπο μορφή οδηγίας και όχι κανονισμού.

Τροπολογία 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα 
τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την 
ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο 
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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 
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.

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 μπορούν να εισαγάγουν 
εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τον 
τεχνικό έλεγχο 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. Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις κατηγορίες 
οχημάτων που καθορίζονται 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 
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 12
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 a) Ο παρών κανονισμός προβλέπει τον 
έλεγχο της περιβαλλοντικής απόδοσης 
των οχημάτων σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον θόρυβο και τις αέριες 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

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, εναπόκειται στην εκτίμηση 
των κρατών μελών η δυνατότητα να επεκταθεί ο τεχνικός έλεγχος στα δίκυκλα και τρίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα.
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Τροπολογία 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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.

(7) Οι μελέτες σχετικά με τα ατυχήματα 
με μοτοσικλέτες που προκαλούνται ή 
συνδέονται με τεχνικά ελαττώματα
οδηγούν σε τελείως διαφορετικά 
αποτελέσματα. Οι οδηγοί των 
μοτοσικλετών θεωρούνται, σε γενικές 
γραμμές, ότι συντηρούν τα οχήματά τους 
σωστά και ότι μόνο λίγα ατυχήματα 
σχετίζονται με την τεχνική κατάσταση 
των οχημάτων. Οι μοτοποδηλάτες έχουν 
πολύ αυξημένο αριθμό νεκρών, με 
περισσότερους από 1.400 θανάτους στο 
οδικό δίκτυο το 2008.

Or. fr

Τροπολογία 15
Kent Johansson

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 

(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. 
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. Τα 



AM\930989EL.doc 7/39 PE507.985v01-00

EL

στην ομάδα οδικών χρηστών υψηλότερου 
κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα.

μοτοποδήλατα, παρόλο που υπερ-
εκπροσωπούνται στον αριθμό των 
ατυχημάτων με νεκρούς, δεν θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν δεδομένου ότι ένα τόσο 
ευρύ πεδίο περιοδικών τεχνικών ελέγχων 
θα ήταν μη πρακτικό και αντίθετο προς 
την αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μοτοποδηλάτων θα ήταν μη πρακτική. Για παράδειγμα, ένας μοτοποδηλάτης σε 
αγροτική περιοχή θα έπρεπε να διανύσει μια μεγάλη απόσταση οδηγώντας σε κύριους οδούς για 
να προσέλθει στον τόπο των περιοδικών οδικών ελέγχων. Πράττοντας αυτό, ο οδηγός θα 
εξέθετε τον εαυτό του και άλλους σε περιττό κίνδυνο.

Τροπολογία 16
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Επειδή θεωρείται ότι τα οχήματα 
ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούν την 
κληρονομιά της εποχής που 
κατασκευάστηκαν και ότι
χρησιμοποιούνται ελάχιστα στο οδικό 
δίκτυο, πρέπει να αποφασίζεται από τα 
κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο 
των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα 
οχήματα αυτά. Πρέπει επίσης να είναι τα 
κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον 
τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών 
οχημάτων.

(9) Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος
θεωρείται ότι διατηρούν την κληρονομιά 
της εποχής που κατασκευάστηκαν. 
Αποτελούν πολιτιστικό αγαθό και δεν 
χρησιμοποιούνται συνήθως ως 
καθημερινής χρήσεως οχήματα. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να αποφασίζεται από τα 
κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο 
των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα 
οχήματα αυτά. Το εν λόγω δικαίωμα δεν 
θα πρέπει να οδηγήσει στη 
χρησιμοποίηση αυστηρότερων προτύπων 
από αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά 
κατά το σχεδιασμό του συγκεκριμένου 
οχήματος. Πρέπει επίσης να είναι τα 
κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον 
τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών 
οχημάτων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολιτιστικό αγαθό και δεν χρησιμοποιούνται 
συνήθως ως οχήματα καθημερινής χρήσεως. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ισχύουν γι’ αυτά 
διαφορετικοί κανόνες.

Τροπολογία 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 18
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να 
προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος
και στον αριθμό διανυθέντων 
χιλιομέτρων. Τα οχήματα είναι πιθανότερο 
να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν 
φθάσουν σε κάποια ηλικία και, ιδίως όταν 
χρησιμοποιούνται εντατικά, μετά από 
ορισμένο αριθμό διανυθέντων 

(17) Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να 
προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος. 
Τα οχήματα είναι πιθανότερο να 
παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν 
φθάσουν σε κάποια ηλικία Είναι επομένως 
σκόπιμο να ελέγχονται τα παλαιά οχήματα
σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
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χιλιομέτρων. Είναι επομένως σκόπιμο να
αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων στα
παλαιά οχήματα και σε οχήματα με υψηλό 
αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.

Or. de

Τροπολογία 19
Krišjānis Kariņš

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) 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. Ή 
δυνατόν θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη 
επίσης μια ηλεκτρονική μορφή του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία θα σέβεται, 
όμως, την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 20
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι 

(23) Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι 
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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.

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 και η 
διαθεσιμότητα αυτών των καταγραφών 
στα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την 
Ένωση θα διευκολύνει την ανίχνευση 
παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταστήσουν τις καταγραφές των 
μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων
διαθέσιμες μέσω ανταλλαγής, με 
ηλεκτρονικό τρόπο, των πληροφοριών, 
αλλά σεβόμενα ταυτόχρονα την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 21
Ivo Belet

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 

(23) Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι 
αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε κάθε 
χώρα, ενώ το εν λόγω ποσοστό είναι, σε 
ό,τι αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις,
πολύ μεγαλύτερο, 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 
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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.

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. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ελέγχουν την ακρίβεια της καταγραφής 
των διανυθέντων χιλιομέτρων σε όλη την 
διάρκεια ζωής ενός οχήματος μέσω 
κεντρικών βάσεων δεδομένων που θα 
περιέχουν επικαιροποιημένες
πληροφορίες για όλες τις καταγραφές 
διανυθέντων χιλιομέτρων που έχουν 
πραγματοποιηθεί από τους διάφορους 
φορείς (εμπόρους, συνεργεία, κέντρα 
ελέγχου). Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει 
επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως 
αξιόποινο αδίκημα.

Or. nl

Τροπολογία 22
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

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 

(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 
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σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-
οφέλους με σκοπό τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου 
πληροφοριών για τα οχήματα.

σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-
οφέλους με σκοπό τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου 
πληροφοριών καθώς και τις δυνατότητες 
διεύρυνσης της λειτουργικότητας των 
υφιστάμενων συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών με σκοπό να συμπεριλάβει 
στο βάθρο την ανταλλαγή καταγραφών 
διανυθέντων χιλιομέτρων και να 
διερευνήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης 
της ανταλλαγής πληροφοριών έτι 
περαιτέρω.

Or. en

Τροπολογία 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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 

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

km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2007/46/EΚ και στην οδηγία 2003/37/EΚ:

Or. fr

Τροπολογία 25
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 
μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg 
– κατηγορίες οχημάτων O1 και O2,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Marita Ulvskog

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. en

Τροπολογία 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7



PE507.985v01-00 14/39 AM\930989EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, εναπόκειται στην εκτίμηση 
των κρατών μελών η δυνατότητα να επεκταθεί ο τεχνικός έλεγχος στα δίκυκλα και τρίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 28
Kent Johansson

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,

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μοτοποδηλάτων θα ήταν μη πρακτική. Για παράδειγμα, ένας μοτοποδηλάτης σε 
αγροτική περιοχή θα έπρεπε να διανύσει μια μεγάλη απόσταση οδηγώντας σε κύριους οδούς για 
να προσέλθει στον τόπο των περιοδικών οδικών ελέγχων. Πράττοντας αυτό, ο οδηγός θα 
εξέθετε τον εαυτό του και άλλους σε περιττό κίνδυνο. Επιπλέον, αυτό θα οδηγούσε σε περιττά 
διοικητικά βάρη.

Τροπολογία 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – περίπτωση 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τον τεχνικό έλεγχο δίκυκλων οχημάτων θα πρέπει να ισχύει – όπως μέχρι σήμερα – η αρχή 
της επικουρικότητας, δηλαδή τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγουν εθνικές 
απαιτήσεις στην νομοθεσία τους.

Τροπολογία 30
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, – ιστορικά οχήματα,

Or. en

Τροπολογία 31
Marita Ulvskog

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. en
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Τροπολογία 32
Marita Ulvskog

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) «ιστορικά οχήματα» κάθε όχημα  που 
πληροί την ακόλουθη προϋπόθεση:

Or. en

Τροπολογία 33
Daniël van der Stoep

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από
30 έτη,

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από
25 έτη,

Or. nl

Τροπολογία 34
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 35
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– συντηρήθηκε ή αναπαλαιώθηκε με τη 
χρήση ανταλλακτικών, τα οποία 
αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά 
στοιχεία του οχήματος ή είναι σύγχρονα,

Or. de

Αιτιολόγηση

Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολιτιστικό αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
και οι απαιτήσεις για τον ορισμό να είναι σαφείς. Μόνο οχήματα στην αρχική τους κατάσταση 
αποτελούν πραγματικά ιστορικά οχήματα. Ο ορισμός στον παρόντα  κανονισμό αποτελεί τον 
πρώτο ορισμό για ιστορικά οχήματα, που πραγματοποιείται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επειδή 
μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για περαιτέρω νομοθεσίες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
σαφής.

Τροπολογία 36
Marita Ulvskog

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 37
Bernd Lange
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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

– τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βασικών
κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο 
κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα 
κατεύθυνσης, ο τύπος του οχήματος ή η 
ανάρτηση δεν έχουν υποστεί αλλαγή ή
είναι σύγχρονα,

Or. de

Τροπολογία 38
Marita Ulvskog

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 39
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση· – η εξωτερική εικόνα της εμφάνισής του
δεν έχει αλλάξει ή είναι σύγχρονη·

Or. de

Τροπολογία 40
Bernd Lange
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τυχόν αλλαγές δεν αίρουν τον 
χαρακτήρα του οχήματος εφόσον αυτές 
ήταν νομικά και τεχνικά εφικτές το 
αργότερο δέκα έτη μετά την κατασκευή 
του,

Or. de

Τροπολογία 41
Holger Krahmer

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 εξακρίβωση ότι
ένα όχημα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά
του για την ασφάλεια και το περιβάλλον, 
έχει την απαραίτητη λειτουργικότητα για 
την χρησιμοποίησή του στο δημόσιο 
οδικό δίκτυο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της έννοιας θα πρέπει να είναι σαφέστερος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της σωστής 
λειτουργικότητας των συστημάτων για την ασφάλεια και το περιβάλλον του οχήματος.

Τροπολογία 42
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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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 εξακρίβωση του 
τρόπου λειτουργίας των μερών και των 
κατασκευαστικών στοιχείων του 
οχήματος. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγματοποιείται έλεγχος εάν αυτά
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· η επιθεώρηση 
δεν αποκλείει τον εκτεταμένο έλεγχο της 
έγκρισης τύπου των ανταλλακτικών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας του οχήματος και όχι γενικότερα 
την έγκριση τύπου. Πρακτικά αυτό δεν είναι καν δυνατό, επειδή ορισμένα ανταλλακτικά έχουν 
κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να ελεγχθούν. Μόνον όταν είναι 
σαφές ότι υπάρχουν κατασκευαστικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει έγκριση τύπου και τα 
οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και το περιβάλλον, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει 
σχετική αστοχία. Η ελεύθερη προμήθεια ανταλλακτικών, δεν θα πρέπει να περιορισθεί με 
έμμεσο τρόπο.

Τροπολογία 43
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) «Τράπεζα δεδομένων για τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα» σημαίνει μια 
τράπεζα δεδομένων που έχει 
δημιουργηθεί από το κράτος μέλος στην 
οποία έχουν αποθηκευθεί τα διανυθέντα 
χιλιόμετρα των οχημάτων τα οποία έχουν 
ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. nl
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Τροπολογία 44
Silvia-Adriana Ţicău

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 σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουν 
ταξινομηθεί.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έννοια μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς που θα είναι λειτουργική, θα 
πρέπει να είναι δυνατό να πραγματοποιείται ο έλεγχος των οχημάτων σε κάθε κράτος μέλος της 
ΕΕ.

Τροπολογία 45
Bernd Lange

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 ή, αναλόγως, 
στην αρμόδια αρχή, καθώς και στα 
συνεργεία και τους κατασκευαστές 
συσκευών ελέγχου και σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις 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 
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παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε πληροφορίες έχει ιδιαίτερη σημασία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή μια πρόσβαση χωρίς διακρίσεις για όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως άλλωστε αυτή καθορίζεται στη νομοθεσία σχετικά με τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD). Για το γεγονός αυτό θα πρέπει να υπάρξει 
σχετική δέσμευση ώστε να διευκολυνθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Τροπολογία 46
Marita Ulvskog

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. en

Τροπολογία 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Γεώργιος Κουμουτσάκος

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
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, εναπόκειται στην εκτίμηση 
των κρατών μελών η δυνατότητα να επεκταθεί ο τεχνικός έλεγχος στα δίκυκλα και τρίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 48
Holger Krahmer

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 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

Η συχνότητα των ελέγχων στις μοτοσικλέτες θα πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη και 
την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Επειδή η πρόταση δεν εμπίπτει 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Για μοτοποδήλατα 
και σκούτερ με ανώτατη ταχύτητα έως 45km ανά ώρα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, εάν αυτά επιθυμούν να υποβάλουν τα 
εν λόγω οχήματα σε τακτικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία 49
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη 
συνέχεια ανά διετία,

Or. ro

Τροπολογία 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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, εναπόκειται στην εκτίμηση 
των κρατών μελών η δυνατότητα να αυξήσουν την συχνότητα των τεχνικών ελέγχων των 
οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Μ1, Ν1 και Ο2.

Τροπολογία 51
Holger Krahmer

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
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Αιτιολόγηση

Τα διαστήματα μεταξύ ελέγχων σύμφωνα με την διατύπωση «4+2+2» είναι κατάλληλα και 
επαρκή για τα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1 και Ο2, ώστε να υπάρξει εγγύηση όσον αφορά 
την οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 52
Silvia-Adriana Ţicău

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 ανά διετία,

Or. ro

Τροπολογία 53
Bernd Lange

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

Ενόψει των κατά μέσο όρο αυξημένων χιλιομέτρων που διανύονται από τα σύγχρονα οχήματα 
κατηγορίας Μ1 και Ν1 χωρίς σημαντικές επιβαρύνσεις στην απόδοση όσον αφορά το 
περιβάλλον  και την ασφάλεια, και ενόψει των τεχνικών δυνατοτήτων παραποίησης των 
οργάνων καταγραφής των χιλιομέτρων, θα πρέπει η συχνότητα ελέγχου να μη συνδέεται με τα 
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διανυθέντα χιλιόμετρα.

Τροπολογία 54
Holger Krahmer

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

Το ετήσιο χρονικό διάστημα μεταξύ ελέγχων για οχήματα ιδιωτικής χρήσεως μετά από 
διανυθέντα χιλιόμετρα άνω των 160.000 km, με σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας είναι 
υπερβολικό και μη αναλογικό.

Τροπολογία 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim 
Higgins, Seán Kelly

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. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, εναπόκειται στην εκτίμηση 
των κρατών μελών η δυνατότητα να αυξήσουν την συχνότητα των τεχνικών ελέγχων των 
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οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Μ1 και Ν1.

Τροπολογία 56
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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.

2. Εφόσον όχημα της κατηγορίας M1 ή N1 
στον πρώτο τεχνικό έλεγχο μετά την 
πρώτη ταξινόμησή του φθάσει τα 140.000
διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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 δύο 
έτη.

Or. ro

Τροπολογία 58
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του 
οχήματος.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε συνέχεια οδικού ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 60
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού 
ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο 
οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με 
την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά 
μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 
του παραρτήματος II.

2. Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού 
ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο 
οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με 
την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά 
μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 
του παραρτήματος II. Στο πλαίσιο αυτό 
εξετάζεται αποκλειστικά ο τρόπος 
λειτουργίας. Κατασκευαστικά στοιχεία 
και ανταλλακτικά τα οποία δεν έχουν 
έγκριση τύπου, και τα οποία επηρεάζουν 
προφανώς τις ιδιότητες στον τομέα της 
ασφάλειας ή του περιβάλλοντος, μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο απόρριψης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας και όχι γενικά την έγκριση τύπου 
στα ανταλλακτικά. Αυτό από πρακτικής απόψεως  δεν είναι καν δυνατό, επειδή ορισμένα 
ανταλλακτικά έχουν κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να 
αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.  Μόνο όταν με σαφή τρόπο επηρεάζονται οι ιδιότητες στον 
τομέα της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, και έχουν ενσωματωθεί κατασκευαστικά στοιχεία 
που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου μπορεί αυτό να αποτελέσει αντικείμενο απόρριψης. Η 
ελεύθερη προμήθεια ανταλλακτικών, δεν θα πρέπει να περιορισθεί με έμμεσο τρόπο.

Τροπολογία 61
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μείζονος σημασίας αστοχίες, οι οποίες 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την ασφάλεια 
του οχήματος ή να θέσουν σε κίνδυνο 
άλλους οδικούς χρήστες, ή άλλες 
σημαντικότερες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης,

– μείζονος σημασίας αστοχίες, οι οποίες 
ενδέχεται να διακυβεύσουν την ασφάλεια 
του οχήματος ή αστοχίες οι οποίες 
αποτελούν παραβίαση των σχετικών 
προτύπων σχετικά με τον θόρυβο και τις 
αέριες εκπομπές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τις εκπομπές NOx και CO2 ή άλλες 
σημαντικότερες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης,

Or. en

Τροπολογία 62
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, και εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές δεν έχουν 
κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τον 

4. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, και όπου αυτό 
έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τους 
κανόνες, η πληροφορία του προηγούμενου 
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προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής 
ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το 
όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το 
πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού 
ελέγχου.

οδικού τεχνικού ελέγχου καθίσταται 
διαθέσιμη στον ελεγκτή σε ηλεκτρονική 
μορφή. Μέχρι να θεσπισθεί η 
ηλεκτρονική μεταφορά των 
πληροφοριών, ο ελεγκτής ζητεί από το 
πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για 
τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το 
πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού 
ελέγχου. Η καταγραφή του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων που έχει ληφθεί 
κατά το τελευταίο οδικό τεχνικό έλεγχο 
καθίσταται ηλεκτρονικά διαθέσιμη στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω 
πληροφορία δεν μπορεί να περιέχει 
προσωπικά δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 63
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου 
αναγνωρίζονται αμοιβαία απ’ όλα τα 
κράτη μέλη για το σκοπό της εκ νέου 
ταξινόμησης οχήματος το οποίο έχει 
μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε ένα 
άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
πιστοποιητικό ισχύει από απόψεως 
συχνότητας ελέγχου στο κράτος μέλος 
στο οποίο ταξινομείται εκ νέου. Βάση γι’ 
αυτό αποτελούν έλεγχοι σε όλα τα κράτη 
μέλη που απαιτούν ίδια πρότυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση έχει επίσης νόημα σε περίπτωση επαναταξινόμησης και 
διασυνοριακών πωλήσεων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ συγκρίσιμα πρότυπα. Ο έλεγχος σε όλα τα κράτη μέλη που θα ικανοποιεί τα ίδια πρότυπα 
αποτελεί τη βάση για τα ανωτέρω.
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Τροπολογία 64
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Το κέντρο ελέγχου - ή, ενδεχομένως, η 
αρμόδια αρχή - η οποία έχει 
πραγματοποιήσει τεχνικό έλεγχο σε όχημα 
ανακοινώνει, μετά από κάθε τεχνικό 
έλεγχο, τα διανυθέντα χιλιόμετρα στην 
βάση δεδομένων διανυθέντων 
χιλιομέτρων, εφόσον αυτό κριθεί 
σκόπιμο.

Or. nl

Τροπολογία 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις αστοχιών μείζονος 
σημασίας, η αρμόδια αρχή αποφασίζει για 
τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η 
χρήση του οχήματος πριν υποβληθεί σε 
άλλο τεχνικό έλεγχο. Ο νέος έλεγχος 
πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά τον 
αρχικό τεχνικό έλεγχο.

2. Στις περιπτώσεις αστοχιών μείζονος 
σημασίας, η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί 
να αποφασίζει για τους όρους υπό τους 
οποίους επιτρέπεται η χρήση του οχήματος 
πριν υποβληθεί σε άλλο τεχνικό έλεγχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, η ακινητοποίηση των οχημάτων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, δηλαδή οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αποφασίζουν 
σχετικά.
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Τροπολογία 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το 
όχημα δεν χρησιμοποιείται στο 
προσβάσιμο οδικό δίκτυο και η 
ταξινόμησή του ανακαλείται σύμφωνα με 
το άρθρο 3α της οδηγίας XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/37/EΚ σχετικά με τα 
έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων, μέχρι να 
επισκευασθούν οι αστοχίες και να εκδοθεί 
νέο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου όπου 
βεβαιώνεται ότι το όχημα είναι σε 
τεχνικώς αξιόπιστη κατάσταση.

3. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, η 
αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να 
αποφασίσει ότι το όχημα δεν 
χρησιμοποιείται στο προσβάσιμο οδικό 
δίκτυο και ότι η ταξινόμησή του 
ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 3α της 
οδηγίας XXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/EΚ 
σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας 
οχημάτων, μέχρι να επισκευασθούν οι 
αστοχίες και να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό 
τεχνικού ελέγχου όπου βεβαιώνεται ότι το 
όχημα είναι σε τεχνικώς αξιόπιστη 
κατάσταση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, η ακινητοποίηση των οχημάτων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, δηλαδή οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αποφασίζουν 
σχετικά.

Τροπολογία 67
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από 
ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που καθορίζονται στο 
παράρτημα VI.

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από 
ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που καθορίζονται στο 
παράρτημα VI. Κράτη μέλη τα οποία 
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εφαρμόζουν υψηλότερες απαιτήσεις θα 
πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίζουν να το 
πράττουν. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για πρώτη φορά τίθενται απαιτήσεις για ικανότητες όσον αφορά τους ελεγκτές. Τα κράτη μέλη 
της ΕΕ τα οποία έχουν καθορίσει υψηλότερα πρότυπα θα πρέπει να είναι σε θέση να τα 
διατηρήσουν.

Τροπολογία 68
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη προωθούν την
κατάλληλη εκπαίδευση των ελεγκτών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις για 
ικανότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τις απαιτήσεις για ικανότητες θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί μια 
κατάλληλη εκπαίδευση εκ μέρους των κρατών μελών.

Τροπολογία 69
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου, οι 
ελεγκτές δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση 
συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά 
οικονομικούς, προσωπικούς ή 
οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο του 

4. Κατά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου, οι 
ελεγκτές δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση 
συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά 
οικονομικούς, προσωπικούς ή 
οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο του 
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πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος 
που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο.

πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος 
που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο. Αυτό 
προϋποθέτει αντίστοιχα πρότυπα 
πιστοποίησης, π.χ. μέσω κατάλληλου 
προτύπου ISO.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης καθώς και η ανεξαρτησία των περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία εντός της ΕΕ για ίδια πρότυπα 
πιστοποίησης, π.χ. το αντίστοιχο πρότυπο τύπου ISO.

Τροπολογία 70
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Η Επιτροπή εξετάζει ποιος είναι ο πλέον 
αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος 
δημιουργίας 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.

Or. nl

Τροπολογία 71
Bernd Lange

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 και των κατασκευαστών 
οχημάτων. Αυτό θα πρέπει να διευκολύνει 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις 
πληροφορίες για το όχημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε πληροφορίες έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις για όλους τους 
ενεχόμενους φορείς, όπως άλλωστε αυτή έχει καθοριστεί και στη νομοθεσία για τα 
ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD).

Τροπολογία 72
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η 
Επιτροπή προωθεί προτάσεις για 
αυξημένη διαλειτουργικότητα και
τυποποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων 
και άρει τις απαιτήσεις για αποδεικτικό 
τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο 
άρθρο 10. Εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει κατάλληλη νομοθετική 
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Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο

Or. en

Τροπολογία 73
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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.

2. 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 και τη θέσπιση 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τις καταγραφές διανυθέντων 
χιλιομέτρων μεταξύ κρατών μελών στην 
περίπτωση διασυνοριακών πωλήσεων. 
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.

Or. nl

Τροπολογία 74
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 16 διαγράφεται
Επιτροπή τεχνικού ελέγχου
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1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Αν η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή 
διαδικασία, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 
τα μέλη της επιτροπής με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 75
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την τροποποίηση, εντός περιόδου δύο 
ετών, των παραρτημάτων σχετικά με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
- την καταγραφή αστοχίας, εάν ελαστικά 
ευρεθούν να παραβιάζουν τις σχετικές 
ευρωπαϊκές απαιτήσεις
- όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών 
καυσαερίων NOx και σωματιδίων, έχουν 
εισαχθεί αντίστοιχες φιλόδοξες τιμές 
αναφοράς σύμφωνα με το τμήμα 8.2 των 
αερίων εκπομπών από την εξάτμιση για 
οχήματα της κατηγορίας EURO VI που 
εισέρχονται στην αγορά.

Or. de
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Τροπολογία 76
Silvia-Adriana Ţicău

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 από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]
για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε 
την εν λόγω αρμοδιότητα το αργότερο 
εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου των πέντε ετών. Η αρμοδιότητα
παρατείνεται σιωπηρά για χρονικές 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιτίθενται σε αυτή την παράταση, το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος 
κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 77
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
υλοποίηση του κανονισμού, καθώς και τις 
επιπτώσεις του στην εσωτερική αγορά 
και στην βιομηχανική παραγωγή στην 
Ένωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία και για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη αυξημένη διαφάνεια και έλεγχος.
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Τροπολογία 78
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 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.

Or. en

Τροπολογία 79
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφαρμόζεται από [ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος].

Or. en


