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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με κάθε έτος που παρέρχεται η εσωτερική αγορά καθίσταται όλο και περισσότερο 
διασυνδεδεμένη· τα αγαθά έχουν αρχίσει να μεταφέρονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
μια άνευ προηγουμένου ένταση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προκύψει νέες προκλήσεις στον 
τομέα της εναρμόνισης όσον αφορά την οδική ασφάλεια. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την γενικότερη κατεύθυνση του κανονισμού 
που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, εκφράζει την άποψη ότι ορισμένες 
σημαντικές βελτιώσεις απαιτούνται στο κείμενο με σκοπό να υπάρξει επαρκής προστιθέμενη 
αξία στον παρόντα κανονισμό. 

Κατ’ αρχάς, το προτεινόμενο σύστημα διαβάθμισης των κινδύνων θα πρέπει να θεσπισθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να θεσπισθεί ένα πραγματικό 
σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου όσον αφορά μια επιχείρηση. Τα οχήματα όλο και 
περισσότερο κινούνται σε διασυνοριακή βάση και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται επικίνδυνες σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με εθνικά συστήματα διαβάθμισης του κινδύνου.

Δεύτερον, οι εκθέσεις όσον αφορά τους τελευταίους οδικούς τεχνικούς ελέγχους θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμες στους ελεγκτές και θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για τον καθορισμό 
της διαβάθμισης κινδύνου κάθε επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να επιβάλει 
περαιτέρω διοικητικά βάρη αλλά, αντιθέτως, να αναπτύξει ένα μεγάλης εμβέλειας σύστημα 
για την ανακάλυψη πιθανώς επικινδύνων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς 
δρόμους.

Και, τέλος, η διαδικασία οδικού τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να είναι πλέον ακριβής και το 
κείμενο θα πρέπει να περιέχει ρητές και σαφείς διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, εάν κατά τη 
διάρκεια του αρχικού οδικού ελέγχου ανακαλυφθούν κάποιες αστοχίες, τότε θα πρέπει να 
πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος. Δεν είναι σαφές από το προτεινόμενο από την 
Επιτροπή κείμενο τί θα πρέπει να ακολουθήσει. Το αυτό ισχύει για επισκευές του οχήματος. 
Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες και όχι στο οδικό δίκτυο 
από τον οδηγό ή τον ελεγκτή. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε θα πρέπει, εάν ανακαλύπτονται 
επικίνδυνες αστοχίες, να επιδιορθώνονται στο πλησιέστερο συνεργείο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την άποψη ότι 12 μήνες είναι πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Προτείνει 60 μήνες ως χρονικό όριο 
για την απόκτηση όλων των απαραίτητων εξοπλισμών καθώς και για την εκπαίδευση του 
προσωπικού. 

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:
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να 
εκτελούνται με βάση σύστημα 
διαβάθμισης των κινδύνων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα 
αποτίμησης της επικινδυνότητας που έχει 
θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 
ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 
Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(6) Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να 
εκτελούνται με βάση σύστημα 
διαβάθμισης των κινδύνων που ισχύει σε 
όλη την Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χρησιμοποιούν το σύστημα αποτίμησης 
της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 
ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 
Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου που θα ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει ως 
αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία. Σε καιρούς αυξημένης κινητικότητας των οχημάτων που 
μεταφέρουν αγαθά, τα οχήματα όλο και συχνότερα κινούνται διασυνοριακά και για τον λόγο 
αυτό ένα σύστημα διαβάθμισης των κινδύνων μόνο εντός ενός κράτους μέλους θα έχει 
περιορισμένη επίπτωση στην οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η χρήση κινητών μονάδων ελέγχου 
μειώνει την καθυστέρηση και το κόστος 
για τους μεταφορείς, διότι είναι δυνατή η 
απευθείας εκτέλεση λεπτομερών οδικών 

(13) Η χρήση κινητών μονάδων ελέγχου 
μειώνει την καθυστέρηση και το κόστος 
για τους μεταφορείς, διότι είναι δυνατή η 
απευθείας εκτέλεση λεπτομερών οδικών 
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ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε 
ορισμένες περιπτώσεις ώστε να είναι 
διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι.

ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ώστε 
να είναι διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι
εφόσον ευρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας πλέον λεπτομερής έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί εάν είναι διαθέσιμη μια κινητή μονάδα 
ελέγχου ή ένα κέντρο τεχνικού ελέγχου που ευρίσκεται σε άμεση γειτνίαση.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η συνεργασία και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών 
μελών είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη πιο εναρμονισμένου συστήματος 
οδικών τεχνικών ελέγχων σε όλη την 
Ένωση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται στενότερα και κατά τη 
διάρκεια των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων. Η εν λόγω συνεργασία 
πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική 
διοργάνωση συντονισμένων οδικών 
τεχνικών ελέγχων.

(15) Η συνεργασία και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών 
μελών είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη πιο εναρμονισμένου συστήματος 
οδικών τεχνικών ελέγχων σε όλη την 
Ένωση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται στενότερα και κατά τη 
διάρκεια των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων. Η εν λόγω συνεργασία 
πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική 
διοργάνωση συντονισμένων οδικών 
τεχνικών ελέγχων καθώς και ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα 
αποτελέσματα οδικών τεχνικών ελέγχων 
όσον αφορά την κατάσταση των 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται 
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χωρίς διακρίσεις λόγω της εθνικότητας 
του οδηγού ή της χώρας ταξινόμησης ή 
της χώρας που έχει τεθεί σε κυκλοφορία 
το όχημα επαγγελματικής χρήσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγχρονη εμπειρία δείχνει ότι οι οδηγοί οχημάτων υφίστανται διακρίσεις εάν οδηγούν 
οχήματα με πινακίδες από ορισμένες χώρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διενεργεί κάθε 
ημερολογιακό έτος συνολικό αριθμό 
αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του 
συνόλου των ταξινομημένων στο έδαφός 
του οχημάτων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Κάθε κράτος μέλος διενεργεί κάθε 
ημερολογιακό έτος συνολικό αριθμό 
αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων
επιλέξιμων οχημάτων που έχουν 
ταξινομηθεί σε κάθε από τα κράτη μέλη, 
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του 
συνόλου των επιλέξιμων ταξινομημένων 
στο έδαφός του οχημάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι θα πρέπει να επηρεάζουν μόνο την κατηγορία οχημάτων τα οποία 
είναι επιλέξιμα για οδικούς τεχνικούς ελέγχους. Η αναφορά σε συνολικό αριθμό οχημάτων θα 
δημιουργήσει δυσανάλογο διοικητικό βάρος.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο 
σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας 
βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, το 
οποίο στηρίζεται στον αριθμό και τη 
σοβαρότητα των αστοχιών που 

1. Καθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο 
σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας 
βάσει των οδικών τεχνικών ελέγχων, το 
οποίο στηρίζεται στον αριθμό και τη 
σοβαρότητα των αστοχιών που 
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διαπιστώνονται σε οχήματα που 
κυκλοφορούν από επιχειρήσεις. Το 
σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους.

διαπιστώνονται σε οχήματα που 
κυκλοφορούν από επιχειρήσεις σε επίπεδο 
Ένωσης. Το σύστημα διαβάθμισης της 
επικινδυνότητας σε κάθε κράτος μέλος
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους. Τα δεδομένα για τους ελέγχους 
συλλέγονται σε επίπεδο Ένωσης και η 
αξιολόγηση κάθε επιχείρησης 
πραγματοποιείται με βάση 
συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο 
Ένωσης για τα αποτελέσματα των 
οδικών τεχνικών ελέγχων και των 
ελέγχων της κατάστασης των οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιφέρει επαρκή 
προστιθέμενη αξία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα διαβάθμισης 
της επικινδυνότητας μόνο για τον σκοπό δημιουργίας ενός νέου διοικητικού μηχανισμού.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οδηγοί οχήματος ταξινομημένου σε 
κράτος μέλος φέρουν εντός του οχήματος 
το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 
τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την
έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού 
ελέγχου, εφόσον διατίθεται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πληροφορία θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη για ελέγχους στα κράτη μέλη. 
Δεν υπάρχει λόγος οι οδηγοί να φέρουν πρόσθετα έγγραφα που προκαλούν αυξημένο διοικητικό  
βάρος.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα 
οχήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε 
σε καλή τεχνική κατάσταση.

3. Οι επιχειρήσεις και ο οδηγός του 
οχήματος εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα 
που χρησιμοποιούν είναι πάντοτε σε καλή 
τεχνική κατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει επίσης να φέρει ευθύνη για την τεχνική κατάσταση του 
οχήματος.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου και την έκθεση οδικού τεχνικού 
ελέγχου, εφόσον διατίθεται, που 
φυλάσσονται στο όχημα σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1·

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου και την έκθεση οδικού τεχνικού 
ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και οι προηγούμενες εκθέσεις οδικού τεχνικού ελέγχου θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να μην επιβάλλονται πρόσθετα 
διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις και να διευκολύνεται ένας ομαλός οδικός τεχνικός έλεγχος.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση την έκβαση του αρχικού 
ελέγχου, ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει 
εάν το όχημα ή το ρυμουλκούμενό του
πρέπει να υποβληθεί σε διεξοδικότερο 
οδικό τεχνικό έλεγχο.

Εάν διαπιστωθούν αστοχίες κατά τη 
διάρκεια του αρχικού οδικού τεχνικού
ελέγχου, το όχημα ή το ρυμουλκούμενό 
του υποβάλλεται σε διεξοδικότερο οδικό 
τεχνικό έλεγχο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υφίστανται ασάφειες κατά το πόσον θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερής οδικός 
τεχνικός έλεγχος εφόσον προκύψουν αστοχίες μετά τον αρχικό έλεγχο.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση 
οχήματος του οποίου τις αστοχίες έχει 
χαρακτηρίσει επικίνδυνες, μέχρις ότου 
επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον 
τόπο του τεχνικού ελέγχου. Ο ελεγκτής 
μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του 
οχήματος αυτού μέχρι το πλησιέστερο 
συνεργείο όπου είναι δυνατόν να 
διορθωθούν οι αστοχίες, με την 
προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες 
σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να 
επιτρέπεται στο όχημα να φθάσει μέχρι το 
συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες 
ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση 
οχήματος του οποίου τις αστοχίες έχει 
χαρακτηρίσει επικίνδυνες, μέχρις ότου 
επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές σε ένα
από τα πλησιέστερα συνεργεία, με την 
προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες 
σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να 
επιτρέπεται στο όχημα να φθάσει μέχρι το 
συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες 
ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετοι κίνδυνοι που δημιουργούνται από επισκευές που 
πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο.  Όλες οι αστοχίες θα πρέπει να επισκευάζονται στο 
πλησιέστερο συνεργείο όπου είναι διαθέσιμοι οι σχετικοί για την επισκευή αυτή επαγγελματίες.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο ελεγκτής μπορεί να επιτρέψει σε όχημα 
του οποίου τις αστοχίες έχει 
χαρακτηρίσει επικίνδυνες να μεταβεί 
απευθείας στο πλησιέστερο σημείο όπου 

διαγράφεται
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το όχημα μπορεί να επισκευασθεί ή να 
ακινητοποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφαρμόζεται από [60 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του].

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υφίσταται επαρκής χρόνος για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς 
και για τη δημιουργία του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


