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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Η πρόταση κανονισμού αφορά την απλούστευση των διατυπώσεων και των όρων που 
ισχύουν για την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο 
κράτος μέλος. Η παρούσα πρόταση περιορίζεται σε λεπτομέρειες σχετικά με την 
επαναταξινόμηση και δεν αφορά τις αρχικές διαδικασίες ταξινόμησης οχημάτων στα κράτη 
μέλη ούτε την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε τρίτη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής, η Επιτροπή επιθυμεί να ελαφρύνει 
και να απλοποιήσει τις ισχύουσες διατυπώσεις ταξινόμησης προκειμένου να επιτύχει τους 
ακόλουθους βασικούς στόχους:

- διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης 
οχημάτων, σύμφωνα με την έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ με τίτλο «Άρση των 
εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ» (COM(2010)0603, 27.10.2010)·

- διασφάλιση της οδικής ασφάλειας·

- συνέχιση της καταπολέμησης της παράνομης χρήσης και της κλοπής εγγράφων 
ταξινόμησης οχημάτων σύμφωνα με την απόφαση 2004/919/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004 για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας σχετικά με 
οχήματα (ΕΕ L389, 30.12.2004, σελ. 28).

 Προς τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της πρότασης:

- θα προσδιορίζεται το κράτος μέλος στο οποίο θα πρέπει να ταξινομηθεί ένα μηχανοκίνητο 
όχημα που έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο βάσει της έννοιας της 
«συνήθους κατοικίας» για την οποία ορίζονται κριτήρια στο κείμενο,

- θα προβλέπεται εναρμονισμένη περίοδος έξι μηνών μετά το πέρας της οποίας ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας που έχει μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος θα 
ζητεί την επαναταξινόμησή του,

- θα οργανώνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων αρχών 
ταξινόμησης οχημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων,

- θα οργανώνεται η αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή 
διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος,

- θα ορίζονται επακριβώς οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι αρχές ταξινόμησης έχουν 
δικαίωμα να αρνηθούν την ταξινόμηση ενός μηχανοκίνητου οχήματος που ήταν 
ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος.
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2. Η διάσταση της πρότασης που αφορά τις «μεταφορές»

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με 
μεταφορές. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει ήδη εκφράσει τη γνώμη της όσον 
αφορά τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς  (2012/2044(INI)), 
επισημαίνοντας τη θέση της σχετικά με την απλούστευση της διασυνοριακής μεταφοράς 
οχημάτων.

Καθώς οι τροποποιήσεις που εισάγει αποσκοπούν να συμπεριληφθεί η γνώμη της επιτροπής 
και να δοθεί βαρύτητα στην απλούστευση της διαδικασίας ταξινόμησης και παράλληλα να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει την 
ανάγκη για πλήρη εφαρμογή των αρχών του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση 
οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος.

Επίσης, ο συντάκτης γνωμοδότησης αναγνωρίζει τη «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» 
των οχημάτων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2012 και υπογραμμίζει 
τη σημασία που έχει η υιοθέτηση μιας συνεπούς με την εν λόγω πρόταση προσέγγισης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο της πρότασης έχουν ληφθεί 
δεόντως υπόψη οι απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων και ότι προβλέπονται ρητώς 
διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία τους. Αναφορικά με τη Γνωμοδότηση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης συνιστά την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων με στόχο την αποσαφήνιση της 
πρότασης της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η ελεύθερη κυκλοφορία 
εμπορευμάτων αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν 
περίπλοκες διατυπώσεις, κυρίως όσον 
αφορά την επαναταξινόμηση των 
οχημάτων τους σε άλλο κράτος μέλος, και 
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επιβαρύνονται με πρόσθετος κόστος¹. Η 
απλούστευση της διασυνοριακής 
μεταφοράς οχημάτων προϋποθέτει πλήρη 
εφαρμογή των αρχών του δικαίου της ΕΕ 
σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων σε 
άλλο κράτος μέλος και επιτάσσει τη 
θέσπιση υψηλών προτύπων ασφαλείας 
για τις εναρμονισμένες άδειες 
κυκλοφορίας, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
επαναταξινόμησης κλεμμένων οχημάτων 
με πλαστές άδειες κυκλοφορίας.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
σχετικά με τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI)) και τονίζει 
την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων 
οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα 
κράτη μέλη παρεμποδίζεται από 
κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα 
κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση 
υποβολής αυτών των οχημάτων σε 
συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να 
αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν 
από την ταξινόμηση ή ώστε να 
ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να 
μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και να 
περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές 

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

ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες 
ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν 
μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία 
ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την 
αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών 
ελέγχων (όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό αριθ. 2013/...xx σχετικά με τον 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και στην οδηγία 
2013/...xx σχετικά με τα έγγραφα 
κυκλοφορίας οχημάτων) που έχουν 
εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος 
και η οποία να οργανώνει τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για 
την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

Αιτιολόγηση

Σύνδεση με τη δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό 
συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων 
οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα 
κράτη μέλη παρεμποδίζεται από 
κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα 
κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση 
υποβολής αυτών των οχημάτων σε 
συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να 
αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν 
από την ταξινόμηση ή ώστε να 
ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να 
μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και να 
περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για 

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

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές 
ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες 
ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν 
μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία 
ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την 
αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών 
ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε 
άλλο κράτος μέλος και η οποία να 
οργανώνει τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ αρμόδιων αρχών για την 
ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
παραποίησης των μετρητών 
χιλιομετρικών αποστάσεων, καθώς και 
στον αντίκτυπο που έχει το πρόβλημα 
αυτό στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στις διασυνοριακές 
συναλλαγές, όπως και στις επιπτώσεις 
που έχει η αλλοίωση των χιλιομετρικών 
ενδείξεων στην οδική ασφάλεια.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
σημαντικές αρχές και ασφαλιστικές 
δικλείδες σχετικά με την οδική ασφάλεια.
Η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για 
τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους 
είναι καίριας σημασίας για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα 
διασφαλίζεται η δυναμική ανάπτυξη 
μεθόδων δοκιμών καθώς και του 
περιεχομένου των δοκιμών. Η αμοιβαία 
αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων από 
τα κράτη μέλη επιτάσσει τη διατύπωση 
κοινών ορισμών και τη θέσπιση 
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συγκρίσιμων προτύπων για τις δοκιμές, 
τα οποία θα τηρούνται από όλα τα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ταξινόμησης για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί 
σε άλλο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να απαιτείται η υποβολή των οχημάτων σε επιπλέον 
τεχνικό έλεγχο, εξαιρουμένων ελαχίστων και επαρκώς τεκμηριωμένων περιπτώσεων. Ως εκ 
τούτου, έχει τεράστια σημασία η τήρηση και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων από όλα 
τα κράτη μέλη. Βλ. επίσης: γνωμοδότηση της επιτροπής σχετικά με τους 20 σημαντικότερους 
προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς  (2012/2044(INI)).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της 
οδηγίας 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011 προκειμένου να 
διευκολύνεται η διασυνοριακή ανταλλαγή 
πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις 
που αφορούν την οδική ασφάλεια. Με 
αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι αρχές των 
κρατών στα οποία έχει υποβληθεί αίτηση 
για την ταξινόμηση ήδη ταξινομημένου 
οχήματος να ελέγχουν κατά πόσον 
εκκρεμούν για το όχημα διαδικασίες που 
αφορούν τροχαίες παραβάσεις.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και για 
την καταπολέμηση της ατιμωρησίας όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις. Οι αρχές θα πρέπει 
να έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να ελέγχουν εάν το εν λόγω όχημα συνδέεται με διαδικασίες 
για τροχαίες παραβάσεις πριν από την ταξινόμησή του.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
ώστε οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων να 
ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, 
είναι απαραίτητη η αμοιβαία αναγνώριση 
και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα οχήματα:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
ταξινόμηση των ακόλουθων 
μηχανοκίνητων οχημάτων:

Αιτιολόγηση

Διασάφηση του σκοπού του κανονισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την εξάμηνη προθεσμία, ο 
ιδιοκτήτης οχήματος που έχει 
ταξινομηθεί και βρίσκεται σε άλλο 
κράτος μέλος έχει πάντα τη δυνατότητα 
να ζητήσει την ταξινόμηση του οχήματός 
του στο κράτος μέλος κατοικίας του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει τη διασάφηση των κανόνων ταξινόμησης στην περίπτωση που ένας 
πολίτης διαθέτει όχημα στο κράτος μέλος κατοικίας του, ενώ είναι κάτοχος ενός άλλου 
οχήματος σε άλλο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας των 
στοιχείων δεδομένων που αναφέρονται 
στην πρώτη παράγραφο τηρείται η 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά 
με την προστασία των ατόμων όσον 
αφορά την επεξεργασία των προσωπικών 
τους δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) εάν η ημερομηνία του επόμενου 
υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου έχει 
παρέλθει.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια, πρέπει η αρχή έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος να είναι σε θέση να διενεργεί έλεγχο σε οχήματα η ημερομηνία του 
επόμενου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου των οποίων έχει παρέλθει.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ταξινομηθεί ένα όχημα 
ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, η 

5. Όταν ένα όχημα ταξινομημένο σε 
κράτος μέλος ταξινομηθεί εκ νέου σε 
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οικεία αρχή ταξινόμησης οχημάτων το 
αναφέρει αμέσως στην αρχή ταξινόμησης 
οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο 
είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

διαφορετικό κράτος μέλλος, η οικεία αρχή 
ταξινόμησης οχημάτων το αναφέρει 
αμέσως στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων 
του κράτους μέλους στο οποίο είχε 
ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα 
με το άρθρο 7.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) όταν δεν υπάρχει ασφάλιση αστικής 
ευθύνης για το μηχανοκίνητο όχημα, ενώ 
αυτό συνιστά προϋπόθεση για την 
ταξινόμηση του οχήματος·

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα μηχανοκίνητα οχήματα συμβάλλει σημαντικά στην 
προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη και θα πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση στις χώρες που έχουν κατοχυρώσει την αρχή αυτή 
στην εθνική τους νομοθεσία,.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του 
οχήματος έχουν κλαπεί, εκτός εάν ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
αποδείξει σαφώς ότι έχει την κυριότητα 
του οχήματος·

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του 
οχήματος έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, εκτός 
εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μπορεί να αποδείξει σαφώς είτε ότι έχει 
την κυριότητα του οχήματος είτε ότι είναι 
ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων 
ταξινόμησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει ότι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων 
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ταξινόμησης μπορεί να διαφέρει νομικά από τον κάτοχο του οχήματος και, κατά συνέπεια, 
εφόσον αποδειχθεί η κατάστασή του, μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης 
απορριπτικής απόφασης από τις αρχές.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) ότι η ημερομηνία του επόμενου 
υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου έχει 
περάσει.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 4, δηλαδή 
θα πρέπει η αρχή έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί έλεγχο σε 
οχήματα σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του 
οχήματος έχουν κλαπεί, εκτός εάν ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
αποδείξει σαφώς ότι έχει την κυριότητα 
του οχήματος·

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του 
οχήματος έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, εκτός 
εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
μπορεί να αποδείξει σαφώς είτε ότι έχει 
την κυριότητα του οχήματος είτε ότι είναι 
ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων 
ταξινόμησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει ότι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων 
ταξινόμησης μπορεί να διαφέρει νομικά από τον κάτοχο του οχήματος και, κατά συνέπεια, 
εφόσον αποδειχθεί η κατάστασή του, μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης 
απορριπτικής απόφασης από τις αρχές.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό των κοινών 
διαδικασιών και των προδιαγραφών της 
λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και για τον 
καθορισμό του μορφοτύπου των 
ανταλλασσόμενων δεδομένων, των 
τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής 
διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών 
μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των 
διαδικασιών πρόσβασης και των 
μηχανισμών ασφαλείας. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό των κοινών 
διαδικασιών και των προδιαγραφών της 
λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και για τον 
καθορισμό του μορφοτύπου των 
ανταλλασσόμενων δεδομένων, των 
τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής 
διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών 
μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των 
διαδικασιών πρόσβασης και των 
μηχανισμών ασφαλείας.

Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα 
των μέτρων ασφαλείας σχετικά με την 
προστασία των ανταλλασσόμενων 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και την εξέλιξη 
των κινδύνων. Η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για την 
επικαιροποίηση των μέτρων ασφαλείας 
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν στην παρούσα παράγραφο οι δραστηριότητες των 
κατασκευαστών, δεδομένου ότι απαιτούν επίσης επαγγελματική ταξινόμηση, όπως και οι λοιπές 
αναφερόμενες δραστηριότητες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχει καλή φήμη και την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια.

γ) έχει την απαιτούμενη επαγγελματική 
επάρκεια.

Αιτιολόγηση

Η φήμη είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο αξιολόγησης και δεν έχει θέση σε ένα κανονισμό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να 
θεωρείται ουσιωδέστατης σημασίας, δεν θα πρέπει να καθορίζεται με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για να καθορίσει το μορφότυπο 
και το υπόδειγμα της επαγγελματικής 
άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

διαγράφεται

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Το μορφότυπο και το υπόδειγμα της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας υπάγονται στην οδηγία 
1999/37/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η πτυχή αυτή θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της εν λόγω οδηγίας (υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) και όχι στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
δεν επηρεάζουν τους ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες σχετικά με τις προσωρινές και 
επαγγελματικές ταξινομήσεις.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αφορά αποκλειστικά τις επαναταξινομήσεις 
μηχανοκίνητων οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος. Με την παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται 
ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με τις προσωρινές και επαγγελματικές ταξινομήσεις δεν 
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επηρεάζονται.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων 
διευκολύνουν την πρόσβαση του κοινού 
στους κανόνες που διέπουν την 
επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την 
ταξινόμηση οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με το χρονικό διάστημα 
διατήρησης των δεδομένων καθώς και 
των αναγκαίων πληροφοριών που 
προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παρέχεται στην Επιτροπή για
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παρέχεται στην Επιτροπή για 
διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Εφόσον έχει εκπονηθεί η εν 
λόγω έκθεση, η ανάθεση αρμοδιοτήτων 
παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους 
ίσης διάρκειας εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει 
αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
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κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη συνήθη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η 
εξουσιοδότηση δεν θα πρέπει να χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα και η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλλει έκθεση για τον τρόπο άσκησης των εξουσιών της πριν να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο ανανέωσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής 
απλούστευσης για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής 
απλούστευσης για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα συμβάλει στη βελτίωση του νομοθετικού ελέγχου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].
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Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής 
απλούστευσης για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σε 
εθνικό επίπεδο στα διάφορα κράτη μέλη.  
Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι 
απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της 
Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των 
δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής 
απλούστευσης για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.
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