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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αυξημένη κινητικότητα των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί περισσότερο 
εναρμονισμένη νομοθεσία σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων. Είναι 
απαραίτητη όχι μόνο για τον σκοπό της αυξημένης οδικής ασφάλειας αλλά, επίσης, 
προκειμένου να παράσχει στους πολίτες έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα τα 
οποία αγοράζονται σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι 
αναγκαίο να προσαρμοσθεί η νομοθεσία η οποία περιλαμβάνει οχήματα τα οποία 
προηγουμένως δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει πολλές βελτιώσεις στο κείμενο.

Κατ’ αρχάς, το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και το πρωτόκολλο των οδικών τεχνικών 
ελέγχων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (online) για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Αυτά περιλαμβάνουν τον ελεγκτή, ο οποίος πραγματοποιεί τον οδικό έλεγχο, το κέντρο 
τεχνικού ελέγχου σε ένα κράτος μέλος όπου έχει ταξινομηθεί το όχημα, ή ακόμη τον 
αγοραστή του οχήματος. Η διαθεσιμότητα των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει υπάρξει 
παραποίηση της ένδειξής του.

Δεύτερον, υφίσταται ήδη ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών - συγκεκριμένα το σύστημα EUCARIS. Είναι περιττό, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί 
ένας νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών ή να διερευνηθεί η δυνατότητα ενός 
ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει, αντιθέτως, τις δυνατότητες επέκτασης του πλαισίου του EUCARIS. Ο 
συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την άποψη ότι αυτό θα αποτελέσει μια πλέον 
αποτελεσματική, από απόψεως κόστους λύση, και η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα. 

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι ποινές για παραποιήσεις δεν είναι 
χρήσιμες εάν οι σχετικές μετρήσεις είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
διαθεσιμότητα των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα ενδιαφερόμενα 
μέρη θα αφαιρέσει τα κίνητρα για την παραποίησή του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
αντί των φορτηγών στις τοπικές 
μεταφορές. Ο κίνδυνος που ενέχουν είναι 
συγκρίσιμος με εκείνον των φορτηγών και 
άρα η μεταχείριση αυτής της κατηγορίας 
οχημάτων πρέπει να είναι ίδια με εκείνη 
των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό 
έλεγχο.

(8) Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
αντί των φορτηγών στις τοπικές 
μεταφορές, και ως εκ τούτου 
ανταγωνίζονται με παραδοσιακούς 
τρόπους μεταφοράς αγαθών. Ο κίνδυνος 
που ενέχουν είναι συγκρίσιμος με εκείνον 
των φορτηγών και άρα η μεταχείριση 
αυτής της κατηγορίας οχημάτων πρέπει να 
είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον 
αφορά τον τεχνικό έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα οχήματα της κατηγορίας Τ5 συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις οδικές μεταφορές, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη οδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τον έλεγχο των οχημάτων και 
ειδικά των ηλεκτρονικών 
κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει 
πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές 
κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι 
κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να 
παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που 
καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης
(ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα 
που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση 
της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με 
την ασφάλεια και το περιβάλλον
κατασκευαστικών στοιχείων. Πρέπει να 
εφαρμόζονται επίσης προς το σκοπό αυτό 
οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης, και να επιτρέπεται στα 

(11) Για τον έλεγχο των οχημάτων και 
ειδικά των ηλεκτρονικών 
κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει 
πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές 
κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι 
κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να 
παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που 
καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης
(ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα 
που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση 
της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με 
την ασφάλεια και το περιβάλλον
συστημάτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που 
επιτρέπουν τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας των συστημάτων 
ασφαλείας του οχήματος κατά τρόπο που 
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κέντρα ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα 
πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία 
για τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για τα 
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει 
δε να καλύπτονται όλα τα στοιχεία που 
τοποθετεί ο κατασκευαστής.

επιτρέπει σε αυτά να ελέγχονται σε 
περιβάλλον περιοδικού τεχνικού ελέγχου 
ώστε να δημιουργηθεί μία προβλεπόμενη 
αξιολόγηση ποσοστού επιτυχίας ή 
αποτυχίας. Πρέπει να εφαρμόζονται 
επίσης προς το σκοπό αυτό οι διατάξεις 
που αφορούν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, 
και να επιτρέπεται στα κέντρα ελέγχου να 
έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τον 
τεχνικό έλεγχο. Αυτό είναι εξαιρετικά 
σημαντικό ειδικά για τα ηλεκτρονικά 
συστήματα ελέγχου, πρέπει δε να 
καλύπτονται όλα τα στοιχεία που 
τοποθετεί ο κατασκευαστής.

Or. en

Τροπολογία 3
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. Ει 
δυνατόν, θα πρέπει επίσης να είναι 
διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη μια 
ηλεκτρονική μορφή του πιστοποιητικού 
τεχνικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλέξουν τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής μορφής του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου. Αυτό θα διευκολύνει την ανταλλαγή 
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πληροφοριών και θα έχει ως συνέπεια την συμπερίληψη πτυχών της εσωτερικής αγοράς στον εν 
λόγω τομέα.

Τροπολογία 4
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 και η 
διαθεσιμότητα αυτών των καταγραφών 
στα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την 
Ένωση θα διευκολύνει την ανίχνευση 
παραποίησης ή παρέμβασης στον μετρητή.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταστήσουν τις καταγραφές  του 
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
διαθέσιμες μέσω του υφιστάμενου 
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών - δηλαδή του EUCARIS·

Or. en

Τροπολογία 5
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 

(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 
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τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η 
διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων κρατών και κατασκευαστών 
αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της απόδοσης όλης της 
διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα 
οχήματα, και στη μείωση του κόστους και 
του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή 
πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη 
σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-
οφέλους με σκοπό τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου
πληροφοριών για τα οχήματα.

τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η 
διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων κρατών και κατασκευαστών 
αναμένεται ότι κατ’αρχήν θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της απόδοσης όλης της 
διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα 
οχήματα, και στη μείωση του κόστους και 
του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή 
πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη 
σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-
οφέλους όσον αφορά τη διεύρυνση της 
λειτουργικότητας του υφιστάμενου 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών -
του EUCARIS, με σκοπό να συμπεριλάβει 
στο εν λόγω βάθρο την ανταλλαγή 
ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων καθώς και τη διερεύνηση 
της δυνατότητας για έτι περαιτέρω 
διεύρυνση της εν λόγω ανταλλαγής
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίσταται ένα σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, το EUCARIS. Το εν λόγω σύστημα παρέχει δυνατότητες για χώρες να 
ανταλλάξουν τις πληροφορίες όσον αφορά την ταξινόμηση των οχημάτων τους και των αδειών 
οδήγησης, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην καταπολέμηση της κλοπής οχημάτων και της 
παραποίησης των εγγράφων ταξινόμησης. Το υφιστάμενο σύστημα θα πρέπει να αποτελέσει 
βάση για περαιτέρω διεύρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Τροπολογία 6
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 
προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής 
ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το 
όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το 
πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού 
ελέγχου.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για
τους σκοπούς του ελέγχου της ένδειξης 
του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, 
εφόσον υπάρχει, παρέχονται οι 
πληροφορίες του προηγούμενου τεχνικού 
ελέγχου στους ελεγκτές υπό ηλεκτρονική 
μορφή. Οι ενδείξεις του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του 



PE506.080v01-00 8/9 PA\928137EL.doc

EL

τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου 
καθίστανται διαθέσιμες ηλεκτρονικά στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθεσιμότητα των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα σταματήσει την 
παραποίηση των εν λόγω οργάνων, και όχι η ύπαρξη ποινών. Το κίνητρο για παραποίηση των 
μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων θα εξαφανισθεί εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι σε 
θέση να ελέγξει τις ενδείξεις του εν λόγω οργάνου οι οποίες είχαν ληφθεί κατά τον τελευταίο 
οδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου 
αναγνωρίζονται αμοιβαία απ’ όλα τα 
κράτη μέλη για τον 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 το όχημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε όλα τα άλλα 
κράτη μέλη είναι ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 8
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 

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
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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.

οχήματα αξιοποιώντας τις υφισταμένες 
και ήδη εφαρμοσμένες λύσεις ΤΠ σε 
σχέση με την διεθνή πρακτική για 
ανταλλαγή δεδομένων με στόχο να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να 
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Ο 
έλεγχος εξετάζει τον πλέον κατάλληλο 
τρόπο σύνδεσης των υφιστάμενων 
εθνικών συστημάτων με σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με 
τον τεχνικό έλεγχο και τις ενδείξεις του 
μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που 
είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την 
ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, 
των κέντρων τεχνικού ελέγχου, των 
κατασκευαστών εξοπλισμού ελέγχου και 
των κατασκευαστών οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 9
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποινές δεν θα σταματήσουν την παραποίηση των ενδείξεων μετρητών διανυθέντων 
χιλιομέτρων. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών από την τελευταία ένδειξη του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων είναι πιθανό να το επιτύχει χωρίς την επιβολή ποινών η προστίμων.


