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Τροπολογία 37
Peter van Dalen

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. nl

Τροπολογία 38
Patricia van der Kammen

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση δεν παρουσιάζει προστιθέμενη αξία. Οι υπάρχουσες οδηγίες είναι επαρκείς 
και δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν. Η υπόθεση ότι η οδική ασφάλεια θα μπορούσε να
αυξηθεί μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ δεν ευσταθεί.

Τροπολογία 39
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)
(Η εν λόγω τροποποίηση πρέπει να 
εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο στην 
αντίστοιχη θέση.)

Or. de

Τροπολογία 40
Peter van Dalen

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. nl

Τροπολογία 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1
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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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και σύμφωνα με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές 
νομοθετικές πράξεις σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους, πρέπει να προταθεί οδηγία και όχι κανονισμός.

Τροπολογία 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να τηρηθεί η τωρινή μορφή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τους ελέγχους 
και να μετατραπεί το εν λόγω σχέδιο κανονισμού σε σχέδιο οδηγίας, ώστε να παραμείνουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών οι οργανωτικές ρυθμίσεις των περιοδικών τεχνικών ελέγχων 
των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η εν λόγω αλλαγή ισχύει για ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε 
ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο 
εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται 
καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε 
ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά 
κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να 
καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο 
όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο 
των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς 
και τις διατάξεις για τη διαδικασία 
ταξινόμησης των οχημάτων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι δεν κυκλοφορούν στο 
οδικό δίκτυο οχήματα που συνιστούν 
άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

(3) Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε 
ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο 
εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε 
ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά 
κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να 
καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο 
όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο 
των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς 
και τις διατάξεις για τη διαδικασία 
ταξινόμησης των οχημάτων. Ο περιοδικός 
έλεγχος πρέπει να είναι το κύριο μέσο 
εξασφάλισης της αξιόπιστης τεχνικής 
κατάστασης των οχημάτων. Οι οδικοί 
έλεγχοι οχημάτων επαγγελματικής 
χρήσης πρέπει να είναι απλώς 
συμπληρωματικοί σε σχέση με τους 
περιοδικούς ελέγχους και να αφορούν
οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για 
την οδική ασφάλεια. 

Or. en

Τροπολογία 44
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Όλα τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό 
δίκτυο, με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων του περιοδικού τεχνικού 
ελέγχου, πρέπει να βρίσκονται σε 
τεχνικώς αξιόπιστη κατάσταση κάθε 
φορά που χρησιμοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου καθεστώτος αξιόπιστης 
τεχνικής κατάστασης, του οποίου η πρώτη απαίτηση είναι να εξασφαλίζουν οι ιδιοκτήτες των 
οχημάτων ότι αυτά βρίσκονται σε αξιόπιστη τεχνική κατάσταση κάθε φορά που 
χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 45
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η εφαρμογή μέτρων για την 
αξιόπιστη τεχνική κατάσταση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών 
οχημάτων ώστε να αποκτήσουν καλές 
πρακτικές και συνήθειες αναφορικά με 
τους βασικούς ελέγχους των οχημάτων 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση των ιδιοκτητών οχημάτων αναφορικά με βασικούς ελέγχους, όπως ο έλεγχος 
ελαστικών, είναι σημαντική συνιστώσα του καθεστώτος αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης, στην
οποία πρέπει να δοθεί έμφαση.
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Τροπολογία 46
Bernadette Vergnaud

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 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 
Συμβουλίου18, 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 αυτά19, 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/ΕΟΚ20.

διαγράφεται

__________________
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20 ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενόψει των διαφωνιών σχετικά με τον αντίκτυπο της κακής κατάστασης των μοτοποδηλάτων 
στον τομέα των ατυχημάτων, φαίνεται δυσανάλογη η υπαγωγή των δικύκλων ή τρικύκλων 
οχημάτων σε υποχρεωτικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Επιπλέον, τα ρυμουλκούμενα έως 500 kg 
της κατηγορίας Ο1 συνήθως δεν είναι ταξινομημένα και άρα μοιάζει αδύνατη η επιβολή 
υποχρεώσεων περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα εν λόγω οχήματα.

Τροπολογία 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 
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 Συμβουλίου18, 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 αυτά19, και 
την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα 
τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την 
ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο 
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 θεσπίσουν 
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 και την κατάργηση της οδηγίας 
92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου18· Το 
καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες 
οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται 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 
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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/ΕΟΚ20.

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά19, 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/ΕΟΚ20.

Or. fr

Τροπολογία 48
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Αναμένεται να είναι όλα τα οχήματα 
σε αξιόπιστη τεχνική κατάσταση όταν 
χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό 
δίκτυο και να μπορεί να διεξαχθεί ανά 
πάσα στιγμή τεχνικός έλεγχος όταν 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί αυτό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο πρέπει να διατηρούνται σε αξιόπιστη 
τεχνική κατάσταση κατά τη χρήση τους και θα υποβάλλονται σε ελέγχους σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 49
Peter van Dalen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σαφές ότι το επίπεδο της οδικής 
ασφάλειας είναι αλληλένδετο με τον 
αριθμό τεχνικών αστοχιών των 
οχημάτων. Το 2009, ο αριθμός των 
νεκρών στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ήταν 
35.000. Με την παραδοχή ότι οι τεχνικές 
αστοχίες συντελούν στον αριθμό των 
νεκρών κατ’αναλογία της συμβολής τους 
στα ατυχήματα, η απώλεια περισσότερων 
από 2.000 ζωές κάθε χρόνο στην Ένωση 
ενδέχεται να συνδέεται με τεχνικές 
αστοχίες των οχημάτων. Με βάση τις 
διαθέσιμες μελέτες, θα μπορούσαν να 
σώζονται 900 έως 1.100 ζωές εάν 
επέλθουν κατάλληλες βελτιώσεις στο 
σύστημα τεχνικού ελέγχου.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ένας συσχετισμός δεν ισοδυναμεί με αιτιώδη συνάφεια. Η ποιότητα των υποδομών και η οδική 
συμπεριφορά των οδηγών επηρεάζει πολύ περισσότερο την οδική ασφάλεια σε μια χώρα.

Τροπολογία 50
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Εκτιμώντας ότι όποιος αποκαλύπτει 
εγκαίρως μια αστοχία που σχετίζεται με 
την οδική ασφάλεια σε ένα μηχανοκίνητο 
όχημα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
αυτής ακριβώς της αστοχίας και, κατά 
συνέπεια, στην πρόληψη ατυχήματος, 
πρέπει το αποφευχθέν κόστος 
ατυχήματος να συμβάλει στη δημιουργία 
ενός συστήματος πριμοδοτήσεων.
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Or. de

Τροπολογία 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών 
εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως 
των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα 
οχήματα με ελαττωματικά συστήματα 
ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι 
στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 
25% των συνολικών ρυπογόνων 
εκπομπών. Συνεπώς, το καθεστώς 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει 
και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη 
μείωση των μέσων εκπομπών των 
οχημάτων.

(6) Μεγάλο μέρος των συνολικών 
εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως 
των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα 
οχήματα με ελαττωματικά συστήματα 
ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι 
στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 
25% των συνολικών ρυπογόνων 
εκπομπών. Το ίδιο ισχύει για την αύξηση 
των εκπομπών σωματιδίων και NOx από 
κινητήρες σύγχρονου σχεδιασμού που 
απαιτούν εκτενέστερο έλεγχο εκπομπών, 
ο οποίος θα περιλαμβάνει λειτουργικό 
έλεγχο με χρήση συσκευής ηλεκτρονικού 
ελέγχου της ακεραιότητας και 
λειτουργικότητας του ενσωματωμένου 
συστήματος διάγνωσης (OBD) που 
διαθέτει το όχημα, που θα επαληθεύεται 
από τους υφιστάμενους ελέγχους της 
εξάτμισης για να εξασφαλιστεί ο πλήρης 
έλεγχος του συστήματος εκπομπών, 
καθώς μόνο ο OBD δεν είναι αξιόπιστος.
Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη 
βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση 
των μέσων εκπομπών των οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 52
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)



AM\931123EL.doc 13/154 PE507.994v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν 
μεγαλύτερη απόδοση ως προς τα καύσιμα 
χάρη στη χρήση εξειδικευμένων 
συστημάτων διαχείρισης κινητήρα και 
επεξεργασίας καυσαερίων. Χωρίς τη 
σωστή συντήρηση και ρύθμιση όμως, τα 
συστήματα αυτά είναι δυνατό να 
οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα 
εκπομπών εξαιρετικά τοξικών 
νανοσωματιδίων και NOx. Ως εκ τούτου, 
για τα πιο σύγχρονα οχήματα, οι τεχνικοί 
έλεγχοι πρέπει να μετρούν και τα επίπεδα 
σωματιδίων και NOx των εκπεμπόμενων 
αερίων.

Or. en

Τροπολογία 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins

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
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να παραμείνει στην 
κρίση των κρατών μελών η δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα και 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Τροπολογία 55
Younous Omarjee

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 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 56
Peter van Dalen

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) Τεκμηριωμένα αποτελέσματα ερευνών 
δεν 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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η έρευνα στην οποία αναφέρεται η εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν 
αποδεικνύει το παραπάνω με βεβαιότητα. Σε ποσοστό 8% των ατυχημάτων στα οποία 
εμπλέκονται μοτοσικλέτες, διαπιστώνονται τεχνικές ελλείψεις. Δεν αποδεικνύεται ότι οι τεχνικές 
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ελλείψεις προκάλεσαν το ατύχημα.

Τροπολογία 57
Bernadette Vergnaud

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 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενόψει των διαφωνιών σχετικά με τον αντίκτυπο της κακής κατάστασης των μοτοποδηλάτων 
στον τομέα των ατυχημάτων, φαίνεται δυσανάλογη η υπαγωγή των δικύκλων ή τρικύκλων 
οχημάτων σε υποχρεωτικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία 58
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των 
ελέγχων και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/20131, 
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κανένας τεχνικός έλεγχος οχημάτων 
τύπου L, εξαιρουμένων των τύπων L1e 
και L2e, δεν πρέπει να καλύπτει τη 
συμμόρφωση του οχήματος με τον 
περιορισμό ισχύος έως 74kW που 
εφαρμόζεται στην επικράτεια ορισμένων 
κρατών μελών.
__________________
1 ΕΕ L 60 της 2.3.13, σ. 52

Or. fr

Τροπολογία 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

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 σε ορισμένες 
περιπτώσεις αντί των φορτηγών για 
επαγγελματικές οδικές μεταφορές. Είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όταν 
χρησιμοποιούνται αγροτικά οχήματα με 
τον τρόπο αυτόν, η μεταχείρισή τους είναι 
ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά 
τον τεχνικό έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διατύπωση θα συμπεριελάμβανε τη συντριπτική πλειονότητα 
των ελκυστήρων, ακόμα και εκείνους που μετακινούνται σπάνια στο δημόσιο οδικό δίκτυο, και 
θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για τη γεωργία και τις αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Τροπολογία 60
Phil Bennion
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

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 σε ορισμένες 
περιπτώσεις αντί των φορτηγών στις 
τοπικές μεταφορές. Ο κίνδυνος που 
ενέχουν είναι συγκρίσιμος με εκείνον των 
φορτηγών και άρα τα αγροτικά οχήματα 
που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
επαγγελματικές οδικές μεταφορές πρέπει 
να υποβάλλονται σε τεχνικούς ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα αγροτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται αντί των φορτηγών 
αποτελούν ειδική περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερο τρόπο.

Τροπολογία 61
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

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. 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. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, 
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αυτά που 
θα αποφασίζουν, με βάση την συνήθη 
χρήση, εάν τα εν λόγω οχήματα πρέπει να 
υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό 
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έλεγχο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο διαφορετικός τρόπος χρήσης των οχημάτων κατηγορίας Τ5 σε ορισμένες χώρες από αυτόν 
για τον οποίο σχεδιάστηκαν τα οχήματα δεν δικαιολογεί την ένταξή τους στον κανονισμό. Τα εν 
λόγω οχήματα έχουν λιγότερο απαιτητικά τεχνικά χαρακτηριστικά από τα φορτηγά (κατηγορίες 
Ν2 και Ν3) και χαμηλότερο κόστος, ενώ δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τα φορτηγά. Ως 
συμβιβαστική λύση, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλλουν τα εν λόγω 
οχήματα σε περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία 62
Anne E. Jensen

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 
διατηρούν την κληρονομιά της εποχής 
στην οποία κατασκευάστηκαν, 
διατηρούνται και συντηρούνται σε σωστή 
κατάσταση, από ιστορικής απόψεως, και 
χρησιμοποιούνται σπάνια ως οχήματα 
καθημερινής χρήσης. Θα πρέπει να 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα 
παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά ή 
εάν θα ρυθμίσουν αλλιώς το καθεστώς 
τεχνικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της αιτιολογικής σκέψης 9, είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθεί η κοινά χρησιμοποιούμενη διατύπωση «σωστή κατάσταση από ιστορικής 
απόψεως».

Τροπολογία 63
Bernd Lange, Ismail Ertug
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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 
διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που 
κατασκευάστηκαν. Αποτελούν πολιτιστικά 
αγαθά και χρησιμοποιούνται ευκαιριακά 
ως καθημερινά οχήματα. Πρέπει να 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα 
παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά. 
Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε εφαρμογή προτύπων 
αυστηρότερων από εκείνα για τα οποία 
είχε σχεδιαστεί αρχικά το όχημα. Πρέπει 
επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για 
να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων 
τύπων ειδικών οχημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολιτιστικά αγαθά και χρησιμοποιούνται 
ευκαιριακά ως καθημερινά οχήματα. Ως εκ τούτου, πρέπει να ισχύουν άλλοι κανόνες.

Τροπολογία 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 

(9) Επειδή θεωρείται ότι τα ιστορικά
οχήματα 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 
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κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον 
τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών 
οχημάτων.

τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών 
οχημάτων.

Or. sv

Τροπολογία 65
Phil Bennion

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 δημόσιους ή ιδιωτικούς
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς βρίσκονται υπό την εποπτεία ανάλογου εποπτικού 
φορέα σύμφωνα με το άρθρο 13, θα πρέπει να παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών να αποφασίζουν για τη δομή του συστήματος περιοδικού τεχνικού ελέγχου που 
εφαρμόζουν.

Τροπολογία 66
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική (10) Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική 
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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.

δραστηριότητα και εκτελείται από το 
κράτος, ή από δημόσιο οργανισμό στον 
οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό από το 
κράτος, ή από τα όργανα ή τους φορείς 
τους οποίους εξουσιοδοτεί, υποδεικνύει 
και εποπτεύει άμεσα το κράτος, 
περιλαμβανομένων και των δεόντως 
εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών οργάνων. 
Όταν οι φορείς, που είναι επιφορτισμένοι 
με τον τεχνικό έλεγχο, ασκούν συγχρόνως 
δραστηριότητες επισκευής οχημάτων, τα 
κράτη μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να 
προστατεύεται η αντικειμενικότητα και η 
υψηλή ποιότητα του ελέγχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διατύπωση αντιστοιχεί στο άρθρο 2 της ισχύουσας οδηγίας 2009/40/ΕΚ με στόχο να 
συνεχιστεί η διασφάλιση διαφορετικών, λειτουργικών μέσων τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 67
Bernadette Vergnaud

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 τον τεχνικό 
έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και 
εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την 
εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η επίσημη ανεξαρτησία των κέντρων τεχνικού ελέγχου έναντι των 
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συνεργείων επισκευής οχημάτων προς αποφυγή κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων.

Τροπολογία 68
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Για την εξουσιοδότηση των 
κέντρων τεχνικού ελέγχου τα κράτη μέλη 
πρέπει να μην ξεχνούν ότι η οδηγία 
2006/123/ΕΚ για την παροχή υπηρεσιών 
στην εσωτερική αγορά εξαιρεί από το 
πεδίο εφαρμογής της τις υπηρεσίες στον 
τομέα των μεταφορών.

Or. es

Τροπολογία 69
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ κέντρων ελέγχου και φορέων που 
συμμετέχουν σε επισκευές, κανένα όχημα 
δεν θα πρέπει να περνά από τεχνικό 
έλεγχο και να επισκευάζεται σε 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στα ίδια 
συμφέροντα μέσα σε διάστημα μικρότερο 
του ενός έτους.

Or. en

Τροπολογία 70
Peter van Dalen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα 
αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν 
πρέπει επομένως να συνδέονται με τη 
μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή 
προσωπικό όφελος.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το ολλανδικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου το συνεργείο πραγματοποιεί και τον τεχνικό 
έλεγχο και πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά επιθεωρήσεις από τον εθνικό εποπτικό φορέα, 
λειτουργεί θαυμάσια. Ο κίνδυνος να χάσει ένας ιδιοκτήτης συνεργείου την άδειά του και 
επομένως το μέσο βιοπορισμού του οδηγεί στην ανάγκη για υψηλού επιπέδου ελέγχους του 
στόλου οχημάτων. Επομένως, η προτεινόμενη από την Επιτροπή ανεξαρτησία δεν είναι 
επιθυμητή. 

Τροπολογία 71
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα 
αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν 
πρέπει επομένως να συνδέονται με τη 
μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή 
προσωπικό όφελος.

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν, κατά συνέπεια, για την 
ορθή διεξαγωγή των αξιολογήσεων, 
εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
αντικειμενικότητα της αξιολόγησης από 
τους εμπόρους που ασκούν 
δραστηριότητες επισκευής οχημάτων.

Or. de
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Τροπολογία 72
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα 
αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν 
πρέπει επομένως να συνδέονται με τη 
μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή 
προσωπικό όφελος.

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή 
των αξιολογήσεων και την 
αντικειμενικότητα των φορέων που είναι 
επιφορτισμένοι με τον τεχνικό έλεγχο και 
οι οποίοι ασκούν συγχρόνως 
δραστηριότητες επισκευής οχημάτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα οδηγία της ΕΕ σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων 
παραχωρεί στα κράτη μέλη την ανάθεση σε ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί 
και στον νέο κανονισμό.

Τροπολογία 73
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα 
αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν 
πρέπει επομένως να συνδέονται με τη 
μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή 
προσωπικό όφελος.

(13) Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό 
έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, 
χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα 
αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν 
πρέπει επομένως να συνδέονται με τη 
μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή 
προσωπικό όφελος. Καμία δραστηριότητα 
που σχετίζεται με την παραγωγή, την 
πώληση, την ενοικίαση, τη συντήρηση ή 
την επισκευή οχημάτων δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει αρνητικά την 
αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και 
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την ανεξαρτησία κατά τη διεξαγωγή 
τεχνικών ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 74
Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής ανεξαρτησία για τα διάφορα 
είδη εποπτικών φορέων, είναι σημαντικό 
τα κέντρα ελέγχου να εφαρμόζουν 
εναρμονισμένα και αναγνωρισμένα 
πρότυπα αμεροληψίας όπως τα 
προβλεπόμενα από το EN ISO/IEC 
17020.

Or. en

Τροπολογία 75
Bernadette Vergnaud

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 
χιλιομέτρων. Είναι επομένως σκόπιμο να 
αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων στα 
παλαιά οχήματα και σε οχήματα με 
υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.

(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 και, ιδίως όταν 
χρησιμοποιούνται εντατικά, μετά από 
ορισμένο αριθμό διανυθέντων 
χιλιομέτρων.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συχνότητας των ελέγχων οχημάτων ηλικίας άνω των έξι ετών φαίνεται 
δυσανάλογη από άποψη ασφάλειας και ενέχει πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος που 
δεν είναι καθόλου αμελητέο.

Τροπολογία 76
Younous Omarjee

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 
χιλιομέτρων. Είναι επομένως σκόπιμο να 
αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων στα 
παλαιά οχήματα και σε οχήματα με 
υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.

(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 
χιλιομέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 77
Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων 
πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία που 
αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό του 
ελεγχόμενου οχήματος. Μεταξύ των 
σημείων αυτών και ανάλογα με το επίπεδο 

(19) Οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων 
πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία που 
αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό του 
ελεγχόμενου οχήματος. Τα εν λόγω σημεία 
πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να 
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τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων, 
πρέπει στον κατάλογο των προς έλεγχο 
σημείων να περιληφθούν τα σύγχρονα 
ηλεκτρονικά συστήματα. Για να επιτευχθεί 
εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου, πρέπει 
να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου για κάθε 
ελεγχόμενο σημείο.

λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στην 
έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο 
αναφορικά με την ασφάλεια των 
οχημάτων. Η τοποθέτηση τροχών σε 
άξονες που δεν πληρούν τα πρότυπα θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο 
ζήτημα ασφαλείας και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στους τεχνικούς 
ελέγχους. Μεταξύ των σημείων αυτών και 
ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής 
εξέλιξης των οχημάτων, πρέπει στον 
κατάλογο των προς έλεγχο σημείων να 
περιληφθούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά 
συστήματα. Για να επιτευχθεί εναρμόνιση 
του τεχνικού ελέγχου, πρέπει να 
καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου για κάθε 
ελεγχόμενο σημείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ευθύνης και ασφάλειας που συνδέονται με τροχούς που δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές ή παρουσιάζουν βλάβη, στην περίπτωση που τοποθετούνται σε 
άξονες που δεν πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές. Ο έλεγχος τροχών που δεν είναι συμβατοί 
με την πλήμνη του τροχού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο ζήτημα ασφαλείας και ως 
εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο σημείων τα οποία πρέπει να ελέγχονται 
κατά τους τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία 78
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο κάτοχος της ταξινόμησης οχήματος 
υποβαλλόμενου σε τεχνικό έλεγχο, κατά τη 
διάρκεια του οποίου διαπιστώνονται 
αστοχίες, και ιδίως αστοχίες που 
συνιστούν κίνδυνο για την οδική 
ασφάλεια, πρέπει να τις επισκευάζει 
αμελλητί. Σε περίπτωση επικίνδυνων 
αστοχιών, η ταξινόμηση του οχήματος
πρέπει να ανακαλείται μέχρι να 

(21) Ο κάτοχος της ταξινόμησης οχήματος 
υποβαλλόμενου σε τεχνικό έλεγχο, κατά τη 
διάρκεια του οποίου διαπιστώνονται 
αστοχίες, και ιδίως αστοχίες που 
συνιστούν κίνδυνο για την οδική
ασφάλεια, πρέπει να τις επισκευάζει 
αμελλητί. Σε περίπτωση επικίνδυνων 
αστοχιών, το όχημα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται πλέον στο δημόσιο οδικό 
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επισκευασθούν πλήρως οι αστοχίες. δίκτυο μέχρι να επισκευασθούν πλήρως οι 
αστοχίες.

Or. fr

Τροπολογία 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 εγχωρίων
πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
και το 30% - 40% των διασυνοριακών 
πωλήσεων, 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 συστηματικά ως 
αξιόποινο αδίκημα. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των 
ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων σε ολόκληρη τη διάρκεια 
ζωής ενός οχήματος. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με τη συγκέντρωση σε βάση 
δεδομένων καταχώρησης διανυθέντων 
χιλιομέτρων πληροφοριών για τα 
διανυθέντα από το όχημα χιλιόμετρα που 
έχουν ήδη καταγραφεί από τους 
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διάφορους παράγοντες του κλάδου των 
αυτοκινήτων, όπως οι επίσημοι πωλητές, 
τα κέντρα επισκευής ή τα κέντρα ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ιστορικό ενός οχήματος είναι όντως πιο δύσκολο να ανιχνευθεί όταν το όχημα είναι 
εισαγόμενο. Η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο 
είναι ουσιαστική παράμετρος που καθορίζει τη συχνότητα των μετέπειτα ελέγχων, και συνεπώς 
είναι ουσιαστικής σημασίας να λάβουν τα κράτη μέλη κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσουν 
την αξιοπιστία και την ακρίβεια των ενδείξεων του μετρητή, ιδίως κατά τον πρώτο τεχνικό 
έλεγχο του οχήματος.

Τροπολογία 80
Mathieu Grosch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι 
αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με 
αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος 
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως 
για την κοινωνία και εσφαλμένη 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
οχημάτων για κυκλοφορία. Για να 
καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή 
των διανυθέντων χιλιομέτρων στο 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση 
προσκόμισης του πιστοποιητικού του 
προηγούμενου τεχνικού ελέγχου 
αναμένεται ότι θα διευκολύνει την 
ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή 
παρέμβασης. Επίσης, η δημιουργία βάσης 
δεδομένων που περιλαμβάνει, 
τηρουμένων των διατάξεων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τα σοβαρά 
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ατυχήματα των οχημάτων θα συμβάλει 
στην πρόληψη παραποιήσεων και στην 
προσβασιμότητα σε σημαντικές 
πληροφορίες. Η παραποίηση του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει, 
ως εκ τούτου, να θεωρείται 
συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.

Or. de

Τροπολογία 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διανυθέντα από το όχημα χιλιόμετρα έχουν ήδη καταγραφεί από πωλητές, κέντρα επισκευής 
ή κέντρα ελέγχου, όμως μια κεντρική βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει αυτές τις 
πληροφορίες θα είχε μεγάλη σημασία για τη μείωση του κόστους της παραποίησης του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 82
Luis de Grandes Pascual

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 Επιτροπή 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα υποβολής νέων 
προτάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για 
την προστασία των καταναλωτών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων δεν είναι επίσημη ή υποχρεωτική συσκευή ούτε για την 
έγκριση τύπου του οχήματος ούτε για την κυκλοφορία του. Πρόκειται για ένα αμιγώς 
ενημερωτικό όργανο και έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτόν. Η νομική βάση της πρότασης δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το θέμα, το οποίο είναι προτιμότερο να ενταχθεί στον τομέα της 
πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η διαπίστευση των κέντρων 
τεχνικού ελέγχου βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων διαπίστευσης και 
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων δεν μπορεί να 
συνιστά υποχρέωση για τα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

(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 θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης 
όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά 
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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.

τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους 
και του διοικητικού φόρτου.

Or. fr

Τροπολογία 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Εφόσον σκοπός του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι η 
ενθάρρυνση της περαιτέρω εναρμόνισης 
και τυποποίησης των περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων οχημάτων, η οποία 
τελικά θα πρέπει να οδηγήσει στην 
καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύστημα 
αμοιβαίας αναγνώρισης των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου που θα 
καθιστά δυνατό τον έλεγχο των 
οχημάτων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει έκθεση για την πρόοδο της 
διαδικασίας εναρμόνισης προκειμένου να 
προσδιορίσει πότε μπορεί να καθιερωθεί 
μια τέτοια αμοιβαία αναγνώριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειαζόμαστε έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη πλήρους αμοιβαίας αναγνώρισης των 
πιστοποιητικών τεχνικών ελέγχων, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά 
τεχνικών ελέγχων.
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Τροπολογία 86
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να συμπληρώνεται ο παρών 
κανονισμός με νέα τεχνικά στοιχεία, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται 
σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον 
αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς 
και η ανάγκη επικαιροποίησης των 
παραρτημάτων με βάση την τεχνική 
πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(26) Για να επικαιροποιείται ο παρών 
κανονισμός, η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη 
της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως 
τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες 
οχημάτων, καθώς και η ανάγκη 
επικαιροποίησης των παραρτημάτων με 
βάση την τεχνική πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος διαγράφεται
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κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της 
Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι 
συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα 
σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να τηρηθεί η τωρινή μορφή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τους ελέγχους 
και να μετατραπεί το εν λόγω σχέδιο κανονισμού σε σχέδιο οδηγίας, ώστε να παραμείνουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών οι οργανωτικές ρυθμίσεις των περιοδικών τεχνικών ελέγχων 
των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Τροπολογία 88
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
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αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του στόχου αυτού. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να αποφασίζουν τη θέσπιση 
απαιτήσεων υψηλότερων από τα 
ελάχιστα πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 89
Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη
του στόχου αυτού.

(29) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων 
κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων 
κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών 
ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς 
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα ένα 
πλαίσιο για ελάχιστες απαιτήσεις σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του στόχου αυτού, ενώ τα ήδη 
καθιερωμένα και αποτελεσματικά 
καθεστώτα ελέγχου στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να τροποποιούνται σημαντικά 
άνευ λόγου και κατά συνέπεια να 
υπονομεύονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελεσματικά, ασφαλή και αναγνωρισμένα καθεστώτα τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, 
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όπως για παράδειγμα το αυστριακό καθεστώς στα συνεργεία ελέγχου, δεν πρέπει να 
υπονομεύονται από άσκοπες αναλυτικές νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 90
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Με την παρούσα οδηγία οι ελάχιστες 
απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο των 
οχημάτων αναθεωρούνται προς το 
αυστηρότερο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη οδική ασφάλεια 
και καλύτερη προστασία του 
περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη υφίστανται ήδη καθεστώτα τεχνικού ελέγχου· νεοεισαχθείσα είναι κυρίως η 
επέκταση των ελάχιστων απαιτήσεων για νέους ρυθμιστικούς τομείς, όπως τα κέντρα τεχνικού 
ελέγχου, οι ελεγκτές και ο εξοπλισμός τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 91
Peter van Dalen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Or. nl
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Τροπολογία 92
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο 
δημόσιο οδικό δίκτυο, ο οποίος
διεξάγεται βάσει ελάχιστων τεχνικών 
προτύπων και απαιτήσεων με σκοπό την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής 
ασφάλειας καθώς και προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια οδηγία είναι καταλληλότερο μέσο το οποίο στηρίζει σωστά τα πρότυπα οδικής ασφάλειας 
και βασίζεται σε υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες οι οποίες επικαιροποιήθηκαν για 
τελευταία φορά στην οδηγία 2009/40/ΕΚ. Δεν χρειάζεται κανονισμός για την επίτευξη των 
σκοπών της πρότασης.

Τροπολογία 93
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έλεγχο 
ασφαλείας για τις κατηγορίες Ν2, Ν3 και 
Ο4. Ο έλεγχος ασφαλείας εκτελείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5 
(νέα) και αναφέρεται ιδιαίτερα σε 
κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος 
που φθείρονται και επισκευάζονται, όπως 
το πλαίσιο/το αμάξωμα/οι ζεύξεις, το 
σύστημα κατεύθυνσης, τα ελαστικά/οι 
τροχοί και οι μηχανισμοί πέδησης. Για 
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή έχει 
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καταρτίσει το τεχνικό παράρτημα V.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος ασφάλειας συμβάλλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια μέσω της βελτίωσης στη 
συντήρηση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως. Συμβάλλει, επίσης, στην επέκταση του 
χρόνου χρήσης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως και στη μείωση του μη 
προγραμματισμένου χρόνου διακοπής.

Τροπολογία 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 
km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 
την οδηγία 2003/37/EΚ:

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

Or. fr

Τροπολογία 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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
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Αιτιολόγηση

Τα ατυχήματα που αφορούν ελαφρά ρυμουλκούμενα είναι σπάνια και στο μεγαλύτερο μέρος 
τους οφείλονται σε λάθος του οδηγού –είτε στον τρόπο σύνδεσης του ρυμουλκούμενου είτε σε 
εσφαλμένη συμπεριφορά του οδηγού. Επιπροσθέτως, ο έλεγχος των ελαφρών ρυμουλκουμένων 
θα αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση για τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις με μεγάλο 
αριθμό μικρών ρυμουλκουμένων. Θα σήμαινε αυξημένο κόστος και απουσία από την 
εκμετάλλευση.

Τροπολογία 96
Peter van Dalen

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. nl

Τροπολογία 97
Philip Bradbourn

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 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

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

διαγράφεται

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται ελαφρά και μέτρια ρυμουλκούμενα σχετίζονται τις 
περισσότερες φορές με υπερφόρτωση ή υπερβολική ταχύτητα και συνεπώς θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ανάλογα μέσω οδικών ελέγχων.

Τροπολογία 99
Marian Harkin

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 100
Jim Higgins

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
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Or. en

Τροπολογία 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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,

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

Or. fr

Τροπολογία 102
Bernadette Vergnaud

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,

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 
μέγιστης αποδεκτής μάζας από 750 kg έως 
3.500 kg – κατηγορία οχημάτων O2,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ρυμουλκούμενα έως 500 kg της κατηγορίας Ο1 συνήθως δεν είναι ταξινομημένα και άρα 
μοιάζει αδύνατη η επιβολή υποχρεώσεων περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα εν λόγω οχήματα.

Τροπολογία 103
Luis de Grandes Pascual

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

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα τύπου O1 είναι βοηθητικά οχήματα που χρησιμοποιούνται 
σποραδικά για ειδικές χρήσεις, εκτός του τομέα των μεταφορών. Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα Ο1 
δεν ταξινομούνται σε κανένα κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, είναι οχήματα που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αρχεία οχημάτων και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
δυνατότητα για εκτέλεση επίσημου ελέγχου.

Τροπολογία 104
Corien Wortmann-Kool

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,

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 
μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg –
κατηγορία οχήματος O2,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα κράτη μέλη, η κατηγορία Ο1 δεν είναι ταξινομημένη.

Τροπολογία 105
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 106
Peter van Dalen

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. nl

Τροπολογία 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr

Τροπολογία 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7
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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, πρέπει να παραμείνει στην 
κρίση των κρατών μελών η δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα και 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 109
Corien Wortmann-Kool

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

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια που να δείχνουν ότι 
υπάρχει ειδικό πρόβλημα με την ασφάλεια αυτών των κατηγοριών οχημάτων. Τα περισσότερα 
από αυτά χρησιμοποιούνται για τοπικές ή περιφερειακές μεταφορές. Συγκεκριμένα, τα 
ατυχήματα μοτοσικλετών γενικά προκαλούνται συχνότερα από ανθρώπινα λάθη παρά από 
τεχνικά ελαττώματα.

Τροπολογία 110
Marian Harkin

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

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Τροπολογία 112
Dieter-Lebrecht Koch

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 L2e, L3e, L4e, L5e 
και L7e,

(Οι κατηγορίες των ελεγχόμενων οχημάτων 
πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το 
κείμενο στην αντίστοιχη θέση.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ένταξη των μοτοποδηλάτων στην εκτέλεση τεχνικού ελέγχου δεν πρέπει να επιβληθεί στα 
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κράτη μέλη ως ελάχιστη απαίτηση, αλλά να αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Τροπολογία 113
Peter van Dalen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
– κατηγορία οχημάτων T5.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 114
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
– κατηγορία οχημάτων T5.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη. Τα οχήματα αυτά γενικά δεν χρησιμοποιούνται 
για διεθνείς μεταφορές.

Τροπολογία 115
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
– κατηγορία οχημάτων T5.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h –
κατηγορία οχημάτων T5.

– τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας T5 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στο 
δημόσιο οδικό δίκτυο για επαγγελματικές 
οδικές μεταφορές, μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ ελκυστήρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
γεωργικούς σκοπούς και ελκυστήρων που μπορεί επίσης να συμμετέχουν σε επαγγελματικές 
οδικές μεταφορές.

Τροπολογία 117
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
– κατηγορία οχημάτων T5.

 διαγράφεται

Or. es



PE507.994v01-00 50/154 AM\931123EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο διαφορετικός τρόπος χρήσης των οχημάτων κατηγορίας Τ5 σε ορισμένες χώρες από αυτόν 
για τον οποίο σχεδιάστηκαν τα οχήματα δεν δικαιολογεί την ένταξή του στον κανονισμό. Ως 
συμβιβαστική λύση, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλλουν τα εν λόγω 
οχήματα σε περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία 118
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h –
κατηγορία οχημάτων T5.

– τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας T5 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στο 
δημόσιο οδικό δίκτυο για επαγγελματικές 
οδικές μεταφορές, μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h h 
– κατηγορία οχημάτων T5.

Or. en

Τροπολογία 119
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h –
κατηγορία οχημάτων T5.

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
υπηρεσίας μεταφοράς – κατηγορία 
οχημάτων T5.

Or. et

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους τροχοφόρους ελκυστήρες που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τη δασοκομία καθώς συμβάλλουν σε ελάχιστο βαθμό στη 



AM\931123EL.doc 51/154 PE507.994v01-00

EL

δημιουργία οδικής κυκλοφορίας ενώ δεν υφίστανται πρόσθετες αναλύσεις που να αποδεικνύουν 
ότι έχουν προκληθεί οδικά ατυχήματα λόγω τεχνικών βλαβών στα εν λόγω οχήματα.

Τροπολογία 120
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h –
κατηγορία οχημάτων T5.

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h –
κατηγορία οχημάτων T5 που τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται στο 
δημόσιο οδικό δίκτυο με φορτωμένα 
ρυμουλκούμενα σε ταχύτητες άνω των 40 
km/h.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα εν λόγω οχήματα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικά των οχημάτων 
Ν2 και Ν3 για τη μεταφορά αγαθών. Οι αγρότες χρησιμοποιούν ελκυστήρες με ταχύτητα άνω 
των 40 km/h, όμως εάν κατά τη μεταφορά αγαθών η ταχύτητά τους είναι κάτω των 40 km/h, 
είναι πιθανό η μεταφορά να αποτελεί δευτερεύουσα χρήση. Ενώ δεν υπόκεινται σε περιοδικούς 
ελέγχους, τα οχήματα αυτά πρέπει βέβαια να βρίσκονται σε αξιόπιστη τεχνική κατάσταση όταν 
κυκλοφορούν στο δημόσιο οδικό δίκτυο και τα κράτη μέλη μπορούν να τα συμπεριλάβουν στο 
πεδίο εφαρμογής, εφόσον το επιθυμούν.

Τροπολογία 121
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επιπλέον, το κράτος μέλος μπορεί να 
επεκτείνει την υποχρέωση περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου και σε άλλες κατηγορίες 
οχημάτων. Το κράτος μέλος ενημερώνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εν λόγω 
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αποφάσεις και αιτιολογεί την ενέργειά 
του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον αποδειχθεί απαραίτητο ότι οι κατηγορίες οχημάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν επικουρικά μέτρα.

Τροπολογία 122
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού τα ακόλουθα οχήματα που 
είναι ταξινομημένα στο έδαφός τους:

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αφήνεται κάποιο περιθώριο για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, λόγω 
των διαφορετικών καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 123
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. ρυμουλκούμενα για τα οποία τα 
κράτη μέλη δεν απαιτούν ταξινόμηση 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη δεν απαιτείται ταξινόμηση για τα ρυμουλκούμενα. Συνεπώς οι τεχνικές 
δοκιμές θα ήταν αδύνατες.

Τροπολογία 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, – ιστορικά οχήματα,

Or. sv

Τροπολογία 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα των ενόπλων δυνάμεων, της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής 
προστασίας, των υπηρεσιών έκτακτης 

– οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις 
ένοπλες δυνάμεις, την πυροσβεστική 
υπηρεσία, την πολιτική προστασία, τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και 



PE507.994v01-00 54/154 AM\931123EL.doc

EL

ανάγκης και διάσωσης, διάσωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις είναι 
ενοικιασμένα ή μισθωμένα με άλλο συμβατικό τρόπο.

Τροπολογία 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα που χρησιμοποιούν αγροτικές, 
οπωροκηπευτικές, γεωργικές ή αλιευτικές 
επιχειρήσεις, μέγιστης εκ κατασκευής 
ταχύτητας έως 40 km/h,

– οχήματα που χρησιμοποιούνται για 
αγροτικούς, ανθοκομικούς, 
δασοκομικούς, κτηνοτροφικούς ή 
αλιευτικούς σκοπούς και κινούνται μόνο 
στο έδαφος του κράτους μέλους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ ελκυστήρων που χρησιμοποιούνται αντί για φορτηγά 
και ελκυστήρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αγροτικές, ανθοκομικές, δασοκομικές, 
κτηνοτροφικές ή αλιευτικές δραστηριότητες. Ο περιορισμός αυτών των οχημάτων στο έδαφος 
του κράτους μέλους τους τα εμποδίζει να συμμετέχουν σε μεταφορικές δραστηριότητες στην 
ηπειρωτική Ευρώπη.

Τροπολογία 128
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα που χρησιμοποιούν αγροτικές, 
οπωροκηπευτικές, γεωργικές ή αλιευτικές 
επιχειρήσεις, μέγιστης εκ κατασκευής 

– οχήματα που χρησιμοποιούν αγροτικές, 
οπωροκηπευτικές, γεωργικές ή αλιευτικές 
επιχειρήσεις, τα οποία δεν χρησιμεύουν 
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ταχύτητας έως 40 km/h, για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς,

Or. et

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται κυρίως στα οχήματα που συμβάλλουν τακτικά 
στη δημιουργία καθημερινής κυκλοφορίας και όχι σε εκείνα που χρησιμοποιούνται ως επί το 
πλείστον σε μη κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Τροπολογία 129
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ 
κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h 
– κατηγορία οχημάτων T5.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο διαφορετικός τρόπος χρήσης των οχημάτων κατηγορίας Τ5 σε ορισμένες χώρες από αυτόν 
για τον οποίο σχεδιάστηκαν τα οχήματα δεν δικαιολογεί την ένταξή τους στον κανονισμό. Ως 
συμβιβαστική λύση, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλλουν τα εν λόγω 
οχήματα σε περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Τροπολογία 130
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr
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Τροπολογία 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr

Τροπολογία 132
Younous Omarjee

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. fr

Τροπολογία 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 

διαγράφεται
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τετράκυκλο·

Or. sv

Τροπολογία 134
Anne E. Jensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», 
κάθε όχημα που κατασκευάστηκε 
τουλάχιστον πριν από μία τριακονταετία 
και συντηρείται και διατηρείται σε σωστή 
κατάσταση από ιστορικής απόψεως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι υπερβολικά περιοριστικός διότι τα ανταλλακτικά για τα ιστορικά οχήματα 
συχνά είναι καινούργια και δεν αντιστοιχούν στα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του 
οχήματος. Επίσης, τα ιστορικά οχήματα συχνά υπόκεινται σε τεχνικές μετατροπές στη διάρκεια 
της ζωής τους λόγω, για παράδειγμα, απαιτήσεων ως προς την ασφάλεια. Παρομοίως, η 
εμφάνιση του οχήματος αλλάζει στη διάρκεια της ζωής του. Παρά τις αλλαγές, το όχημα 
διατηρεί πάντα τον αρχικό χαρακτήρα και το αρχικό πνεύμα του.

Τροπολογία 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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) «ιστορικό όχημα», κάθε όχημα που 
πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Or. sv
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Τροπολογία 136
Anne E. Jensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από 
30 έτη,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
Anne E. Jensen

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

Τροπολογία 138
Phil Bennion

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 με τη χρήση 
ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν στο 
μέτρο του δυνατού τα ιστορικά 
κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του 
οχήματος θα πρέπει να παραμείνει ένας στόχος που λαμβάνει υπόψη περιπτώσεις κατά τις 
οποίες συγκεκριμένα μέρη του οχήματος δεν κατασκευάζονται ή δεν διατίθενται πλέον.

Τροπολογία 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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,

– που συντηρείται και διατηρείται σε 
σωστή κατάσταση από ιστορικής 
απόψεως,

Or. en

Τροπολογία 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 και αποκαταστάθηκε με 
τη χρήση ανταλλακτικών τα οποία 
αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά 
στοιχεία του οχήματος ή είναι σύγχρονα,

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν πολιτιστικά αγαθά. Από αυτή την άποψη, οι 
απαιτήσεις που αφορούν τον ορισμό πρέπει να είναι σαφείς. Μόνο τα πραγματικά ιστορικά 
οχήματα καταδεικνύουν μια ιστορική εξέλιξη. Ο ορισμός στον παρόντα κανονισμό είναι ο 
πρώτος ορισμός σχετικά με τα ιστορικά οχήματα που θεσπίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Επειδή μπορεί να αποτελέσει προσχέδιο για άλλες νομοθεσίες, πρέπει να καταστεί ιδιαίτερα 
σαφής στο παρόν νομικό κείμενο.
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Τροπολογία 141
Anne E. Jensen

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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 

διαγράφεται
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κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο 
κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα 
κατεύθυνσης ή ανάρτησης και

Or. sv

Τροπολογία 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

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

Or. fr

Τροπολογία 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

– είτε δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων 
μερών του όπως ο κινητήρας, οι πέδες, ο 
τύπος οχήματος, το σύστημα κατεύθυνσης 
ή ανάρτησης είτε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά είναι σύγχρονα,

Or. de

Τροπολογία 146
Anne E. Jensen
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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 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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. fr

Τροπολογία 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 149
Isabelle Durant

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση· διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Τροπολογία 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 του εμφάνιση δεν έχει 
αλλάξει ή είναι σύγχρονη·

Or. de

Τροπολογία 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το μοντέλο του οχήματος δεν παράγεται 
πλέον·

Or. fr
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Τροπολογία 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ως σύγχρονες ορίζονται
οι αλλαγές που ήταν εφικτές σε νομικό 
και τεχνικό επίπεδο εντός δέκα ετών μετά 
την κατασκευή του οχήματος·

Or. de

Τροπολογία 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «κάτοχος πιστοποιητικού 
ταξινόμησης», το πρόσωπο στο όνομα 
του οποίου ταξινομείται το όχημα·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 155
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «κάτοχος πιστοποιητικού 
ταξινόμησης», το πρόσωπο στο όνομα του 
οποίου ταξινομείται το όχημα·

(8) «κάτοχος πιστοποιητικού 
ταξινόμησης», το πρόσωπο στο όνομα του 
οποίου ταξινομείται το όχημα ή το 
πρόσωπο που έχει τη μόνιμη άδεια 
χρήσης του οχήματος·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες δεν απαιτείται ο χρήστης ενός οχήματος να είναι και ο ιδιοκτήτης του. Ο 
χρήστης που έχει μόνιμο δικαίωμα χρήσης ενός οχήματος μπορεί να έχει το ίδιο καθεστώς με 
τον καταχωρημένο ιδιοκτήτη του, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στο έγγραφο ταξινόμησης 
αναφέρεται το όνομα του ιδιοκτήτη. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα μπορεί να υπάρχουν δύο 
ονόματα στο έγγραφο αυτό. Οι εν λόγω διαφορές ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση, όταν το 
όχημα ελέγχεται σε άλλα κράτη μέλη που μπορεί να μην επιτρέπουν τέτοια συστήματα.

Τροπολογία 156
Jacqueline Foster

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», ο έλεγχος, 
σύμφωνα με τα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού, που διενεργείται 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι ένα όχημα είναι 
ασφαλές προς χρήση στο δημόσιο οδικό 
δίκτυο και ανταποκρίνεται στα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το 
περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα για την κατάσταση και 
τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος. Η επανάληψη μέρους του ορισμού θα μπορούσε να 
προκαλέσει σύγχυση και υπερβολή στην εφαρμογή κατά τον έλεγχο.

Τροπολογία 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι (9) «τεχνικός έλεγχος», μια επιθεώρηση 
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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·

για να εξασφαλισθεί ότι ένα όχημα είναι 
ασφαλές για χρήση στους δημόσιους 
δρόμους και συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά·

Or. fr

Τροπολογία 158
Isabelle Durant

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 
η χρήση ενός οχήματος στο δημόσιο 
οδικό δίκτυο είναι ασφαλής, ότι το όχημα 
διαθέτει τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και ότι τα μέρη και τα 
κατασκευαστικά στοιχεία του 
ανταποκρίνονται, όπου είναι δυνατό, στα 
χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το 
περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, 
την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε 
κυκλοφορία, ή κατά τον μετεξοπλισμό του·

Or. en

Τροπολογία 159
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο 
τεχνικού ελέγχου ή εξ ονόματος της 

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος ή την 
οικεία αρμόδια αρχή να εκτελεί τεχνικούς 
ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
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αρμόδιας αρχής· ανάλογα με την περίπτωση, εξ ονόματος 
της αρμόδιας αρχής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι αρμοδιότητες που αφορούν τους τεχνικούς ελέγχους βρίσκονται στα 
χέρια των περιφερειακών αρχών.

Τροπολογία 160
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο 
τεχνικού ελέγχου ή εξ ονόματος της 
αρμόδιας αρχής·

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος ή την 
οικεία αρμόδια αρχή να εκτελεί τεχνικούς 
ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή εξ 
ονόματος της αρμόδιας αρχής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι ελεγκτές πρέπει να ανήκουν είτε σε κέντρο τεχνικού 
ελέγχου είτε σε μια αρχή.

Τροπολογία 161
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο 
τεχνικού ελέγχου ή εξ ονόματος της 
αρμόδιας αρχής·

(13) «ελεγκτής», πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικούς ελέγχους, το οποίο 
ανήκει σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή 
ενεργεί εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής·
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Αιτιολόγηση

Τα κέντρα ελέγχου και οι ελεγκτές τους πρέπει να είναι ορθά πιστοποιημένα σύμφωνα με τους 
κανόνες των διεθνών προτύπων (ISO/IEC 17020:2012 για τα κέντρα ελέγχου της κατηγορίας 
A).

Τροπολογία 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εκτελούν 
επισκευές οχημάτων, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εκτελούν 
επισκευές οχημάτων, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

εάν ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο 
επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή τεχνικών 
ελέγχων ασχολείται και με την εμπορική 
παραγωγή, την πώληση, τη μίσθωση και 
τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην αμεροληψία και τα υψηλά 
ποιοτικά πρότυπα των ελέγχων του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η θέσπιση εγγυήσεων για τον αντικειμενικό έλεγχο του οχήματος και την 
οδική ασφάλεια, και αυτός είναι επίσης ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί ο καταναλωτής 
από περιττές και δαπανηρές επισκευές.

Τροπολογία 163
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εκτελούν 
επισκευές οχημάτων, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διττή λειτουργία όσων εκτελούν επισκευές οχημάτων ως κέντρα τεχνικού ελέγχου είναι 
αδύνατη χωρίς τη λήψη εκτεταμένων μέτρων σε οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο και σε 
επίπεδο προσωπικού, κατά την έννοια του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ ελέγχων και επισκευής.

Τροπολογία 164
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εκτελούν 
επισκευές οχημάτων, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η επίσημη ανεξαρτησία των κέντρων τεχνικού ελέγχου έναντι των 
συνεργείων επισκευής οχημάτων προς αποφυγή κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων.

Τροπολογία 165
Georges Bach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εκτελούν
επισκευές οχημάτων, που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο·

(15) «κέντρο τεχνικού ελέγχου» δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να 
εκτελεί τεχνικό έλεγχο· Για την 
εξασφάλιση της απαραίτητης 
ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας 
των ελέγχων οχημάτων, τα κέντρα 
ελέγχου δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τη 
συντήρηση, επισκευές, πωλήσεις ή 
μισθώσεις μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Εάν ένα κράτος μέλος εξασφαλίσει την 
αμεροληψία επιβάλλοντας 
αποτελεσματικό διαχωρισμό μεταξύ 
αυτών των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων τεχνικού ελέγχου (σε 
επίπεδο οργάνωσης, σε προσωπικό και 
οικονομικό επίπεδο), μπορεί να 
παρεκκλίνει από αυτήν την υποχρέωση·

Or. en

Τροπολογία 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«βάση δεδομένων καταγραφής 
διανυθέντων χιλιομέτρων», μια βάση 
δεδομένων που δημιουργείται από ένα 
κράτος μέλος και όπου αποθηκεύονται οι 
καταγραφές των μετρητών διανυθέντων 
χιλιομέτρων των ταξινομημένων στο εν 
λόγω κράτος μέλος οχημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κεντρικών βάσεων δεδομένων που συγκεντρώνουν καταγραφές μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων για όλα τα ταξινομημένα οχήματα θα βοηθήσει ώστε να εξαλειφθεί 
ουσιαστικά η παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων.

Τροπολογία 167
Marian-Jean Marinescu

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 οποιοδήποτε
κράτος μέλος, ανεξαρτήτως της χώρας 
καταγωγής όπου έχουν ταξινομηθεί. Ο εν 
λόγω τεχνικός έλεγχος αναγνωρίζεται σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 168
Peter van Dalen

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 
υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία στο 
κράτος μέλος όπου έχουν ταξινομηθεί.

Or. nl

Τροπολογία 169
Silvia-Adriana Ţicău
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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 σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό οπουδήποτε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, θα πρέπει ο τεχνικός έλεγχος 
να μπορεί να διενεργείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Τροπολογία 170
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον 
από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή 
από κέντρα τεχνικού ελέγχου 
εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη.

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται πάντοτε 
από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει 
ταξινομηθεί το συγκεκριμένο όχημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου κράτους μέλους είναι αρμόδια μόνο για 
τον έλεγχο των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον 
από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή
από κέντρα τεχνικού ελέγχου 
εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη.

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον 
από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή 
από κέντρα τεχνικού ελέγχου 
εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη ή 
από τους εποπτικούς φορείς που 
συνιστούν τα τελευταία.

Or. en

Τροπολογία 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον 
από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή 
από κέντρα τεχνικού ελέγχου 
εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη.

2. Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον 
από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή 
από δημόσιο οργανισμό στον οποίο 
ανατίθεται το καθήκον αυτό από το 
κράτος, ή από όργανα ή φορείς τους 
οποίους πιστοποιεί και εποπτεύει το 
κράτος, περιλαμβανομένων και των 
εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος όρος θα ήταν υπερβολικά περιοριστικός για τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
οργάνωση του συστήματός τους για τη διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων.

Τροπολογία 173
Isabelle Durant

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

2α. Προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ κέντρων ελέγχου και συνεργείων 
που εκτελούν επισκευές, τα κέντρα 
ελέγχου ή τα συνεργεία που ανήκουν στα 
ίδια συμφέροντα δεν θα εκτελούν 
επισκευές οχημάτων τα οποία έχουν 
ελέγξει κατά το προηγούμενο έτος και 
αντίστροφα.

Or. en

Τροπολογία 174
Jacqueline Foster

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται σε αυτήν την οδηγία. Η ανταλλαγή πληροφοριών θεσπίζεται ήδη στην οδηγία ΕΚ 
715/2007 (άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 14) και στην οδηγία ΕΚ 595/2009 
(άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 11). Το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει απλώς 
την υφιστάμενη απαίτηση ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης, θα πρέπει να διαγραφεί το 
παράρτημα Ι.
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Τροπολογία 175
Phil Bennion

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 και στους 
κατασκευαστές εξοπλισμού ελέγχου ή, 
αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, μια σειρά 
από 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, που συμπεριλαμβάνουν την 
εξέταση του εφικτού ενός ενιαίου σημείου 
πρόσβασης, και σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η μεταβίβαση πληροφοριών μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων, κέντρων 
ελέγχου και κατασκευαστών εξοπλισμού ελέγχου, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων παρέχουν μια 
σειρά δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης το εφικτό ενός ενιαίου σημείου 
πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

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, 
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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.

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες. Η Επιτροπή 
εκδίδει με εκτελεστικές πράξεις, πριν από 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας πράξης, 
τις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3, 
καθώς και αναλυτικούς κανόνες για τις 
διαδικασίες πρόσβασης στις συναφείς 
τεχνικές πληροφορίες σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 177
Bernadette Vergnaud

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. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς 
κανόνες για το περιεχόμενο των τεχνικής 
φύσεως πληροφοριών και για τις 
διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές 
πληροφορίες, προτού αυτές παρασχεθούν 
από τους κατασκευαστές οχημάτων, που 
καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να φέρουν οι κατασκευαστές των οχημάτων την αρμοδιότητα καθορισμού 
των τεχνικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.
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Τροπολογία 178
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Or. de

Τροπολογία 179
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να 
προάγει τεχνικούς ελέγχους, σε 
περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος 
επιλέγει τη μείωση του διαστήματος 
ελέγχου σε ετήσια βάση. Η περίοδος της 
ενίσχυσης ξεκινά το ταχύτερο δυνατόν, 
εφόσον ένα όχημα έχει συμπληρώσει τη 
δεκαετία από την ημερομηνία κατά την
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική απόφαση του κατόχου του οχήματος να υποβάλει σε έλεγχο το άνω δεκαετίας 
όχημά του σε ετήσια βάση αναμένεται να μειώσει τα ατυχήματα και ως εκ τούτου το κόστος των 
ατυχημάτων. Μέρος από την εν λόγω εξοικονόμηση κόστους πρέπει να προορίζεται στην 
οικονομική ενίσχυση αυτών των μέτρων. Η μέθοδος αυτή αντιπροσωπεύει την εισαγωγή ενός 
συστήματος πριμοδοτήσεων.

Τροπολογία 180
Bernadette Vergnaud



PE507.994v01-00 78/154 AM\931123EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου 
του πιστοποιητικού ταξινόμησης του 
οχήματος, οχήματα των κατηγοριών L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e που 
έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από 
περισσότερα από τέσσερα χρόνια 
υποβάλλονται εκ των προτέρων σε 
τεχνικό έλεγχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενόψει των διαφωνιών σχετικά με τον αντίκτυπο της κακής κατάστασης των μοτοποδηλάτων 
στον τομέα των ατυχημάτων, φαίνεται δυσανάλογη η υπαγωγή των δικύκλων ή τρικύκλων 
οχημάτων σε υποχρεωτικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Εντούτοις, για να εξασφαλίζεται η 
προστασία των καταναλωτών, πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε 
περίπτωση μεταπώλησης δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών.

Τροπολογία 181
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν να υπόκεινται τα οχήματα 
όλων των κατηγοριών που είναι 
ταξινομημένα στο κράτος μέλος σε 
συχνότερους περιοδικούς τεχνικούς 
ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αυτό επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να ασκεί 
περιοδικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε όχημα. Επίσης, επιτρέπει ρητά συχνότερους ελέγχους για 
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κάθε κατηγορία οχήματος.

Τροπολογία 182
Younous Omarjee

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. fr

Τροπολογία 183
Peter van Dalen

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. nl

Τροπολογία 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
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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. fr

Τροπολογία 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, 
Marian-Jean Marinescu

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. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να παραμείνει στην 
κρίση των κρατών μελών η δυνατότητα επέκτασης του τεχνικού ελέγχου στα δίκυκλα και 
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα.

Τροπολογία 186
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
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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 187
Bernadette Vergnaud

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. fr

Αιτιολόγηση

Ενόψει των διαφωνιών σχετικά με τον αντίκτυπο της κακής κατάστασης των μοτοποδηλάτων 
στον τομέα των ατυχημάτων, φαίνεται δυσανάλογη η υπαγωγή των δικύκλων ή τρικύκλων 
οχημάτων σε υποχρεωτικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Εντούτοις, για να εξασφαλίζεται η 
προστασία των καταναλωτών, πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε 
περίπτωση μεταπώλησης δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών.

Τροπολογία 188
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
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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 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Τροπολογία 190
Dieter-Lebrecht Koch

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 L2e, L3e, L4e, 
L5e και L7e: τέσσερα έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν 
τουλάχιστον κάθε δύο έτη ή σύμφωνα με 
τους κανόνες του κράτους μέλους·
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Or. de

Τροπολογία 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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 L1e, L2e, L3e, 
L4e: έξι έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά και στη συνέχεια ανά τετραετία·

Or. en

Τροπολογία 192
Petri Sarvamaa

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 L5e, L6e και 
L7e: τέσσερα έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά, και στη συνέχεια ανά διετία·

Or. fi

Τροπολογία 193
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
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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 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·

Or. ro

Τροπολογία 194
Dieter-Lebrecht Koch

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, κατόπιν τουλάχιστον κάθε 
δύο έτη ή σύμφωνα με τους κανόνες του 
κράτους μέλους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετήσια περίοδος ελέγχου για οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2 δεν πρέπει να 
επιβάλλεται στα κράτη μέλη ως ελάχιστη απαίτηση, αλλά να αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Τροπολογία 195
Peter van Dalen

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 

– οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 : 
τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την 
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την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και 
στη συνέχεια κάθε έτος·

οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

Or. nl

Τροπολογία 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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: 
τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός συστήματος ελέγχου και αδειοδότησης για τα ελαφρά ρυμουλκούμενα δεν θα 
οδηγούσε αναγκαστικά σε μείωση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται, ενώ θα είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντικά έξοδα και βάρη για ευρύ φάσμα χρηστών.

Τροπολογία 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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
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Τροπολογία 198
Bernadette Vergnaud

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 και N1: 
τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά και στη συνέχεια κάθε δύο έτη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της συχνότητας των ελέγχων οχημάτων ηλικίας άνω των έξι ετών δεν δικαιολογείται 
από άποψη ασφάλειας και ενέχει πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος που δεν είναι 
καθόλου αμελητέο. Επιπλέον, η υπαγωγή των ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο2 στην ίδια 
συχνότητα ελέγχου με τα μηχανοκίνητα οχήματα κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 199
Philip Bradbourn

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: 
τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

Or. en

Τροπολογία 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu
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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, πρέπει να παραμείνει στην 
κρίση των κρατών μελών η δυνατότητα αύξησης της συχνότητας διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου 
σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1 και Ο2.

Τροπολογία 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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: 
τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται ελαφρά και μέτρια ρυμουλκούμενα σχετίζονται τις 
περισσότερες φορές με υπερφόρτωση ή υπερβολική ταχύτητα και συνεπώς θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ανάλογα μέσω οδικών ελέγχων.

Τροπολογία 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach
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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, O2, 
L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη 
συνέχεια ανά διετία·

Or. en

Τροπολογία 203
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, κατόπιν μετά από δύο έτη·

Or. ro

Τροπολογία 204
Younous Omarjee

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
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Τροπολογία 205
Marian Harkin

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 και N1: 
τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη 
φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη 
συνέχεια κάθε έτος·

Or. en

Τροπολογία 206
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
μία φορά ανά έτος.

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία 
κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

Or. en

Τροπολογία 207
Dieter-Lebrecht Koch

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

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
μία φορά ανά έτος.

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους 
μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετήσια περίοδος ελέγχου για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, T5, O3 και O4 δεν 
πρέπει να επιβάλλεται στα κράτη μέλη ως ελάχιστη απαίτηση, αλλά να αποτελεί ελεύθερη 
επιλογή τους.

Τροπολογία 208
Peter van Dalen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
μία φορά ανά έτος.

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία 
κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για 
πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

Or. nl

Τροπολογία 209
Petri Sarvamaa

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

– οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε 
μία φορά ανά έτος.

οχήματα της κατηγορίας M1 που 
ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, 
οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 και O4: ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά έκτοτε ανά 
διετία.

Or. fi

Τροπολογία 210
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας T5 που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο 
οδικό δίκτυο για επαγγελματικές οδικές 
μεταφορές: τέσσερα έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία το όχημα 
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη 
συνέχεια ανά διετία.

Or. en

Τροπολογία 211
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οχήματα της κατηγορίας Ο2: έξι έτη 
από την ημερομηνία κατά την οποία το 
όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και 
στη συνέχεια κάθε τρία έτη.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ρυμουλκούμενα της κατηγορίας Ο2 μπορεί να ενέχουν κινδύνους για τους άλλους χρήστες σε 
περίπτωση ανεπαρκούς συντήρησης, ιδίως λόγω του μεγέθους και του βάρους τους. Πρέπει 
συνεπώς να προβλέπεται η διεξαγωγή τεχνικού ελέγχου που καλύπτει κυρίως την κατάσταση 
των δομικών στοιχείων και το σύστημα πέδησης ανά προσαρμοσμένα χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία 212
Peter van Dalen

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. nl

Τροπολογία 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, 
Marian-Jean Marinescu

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, πρέπει να παραμείνει στην 
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κρίση των κρατών μελών η δυνατότητα αύξησης της συχνότητας διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου 
σε οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1.

Τροπολογία 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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. en

Τροπολογία 215
Dieter-Lebrecht Koch

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 ή έχει μείζονος 
σημασίας αστοχίες όσον αφορά την 
ασφάλεια του οχήματος, στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος πρέπει να εκτελείται και σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας αστοχιών όσον αφορά 
την ασφάλεια, οι οποίες προκύπτουν από τον τρόπο οδήγησης ή τον χειρισμό του οχήματος. 
Αυτή η οδική συμπεριφορά δεν θα μεταβληθεί ουσιαστικά.
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Τροπολογία 216
Georges Bach

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 ξεπεράσει τα 
150.000 διανυθέντα χιλιόμετρα, στη 
συνέχεια υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο 
κάθε έτος.

Or. de

Τροπολογία 217
Isabelle Durant

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 120.000 
διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

Or. en

Τροπολογία 218
Mathieu Grosch

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 

2. Εφόσον ένα όχημα φθάσει τα 160.000 
διανυθέντα χιλιόμετρα ή η πρώτη 
ταξινόμησή του ξεπερνά τη δεκαετία, 
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διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια
υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

Or. de

Τροπολογία 219
Petri Sarvamaa

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 ανά διετία.

Or. fi

Τροπολογία 220
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 μία φορά 
ανά διετία ή κάθε 60.000 χιλιόμετρα.

Or. ro

Τροπολογία 221
Juozas Imbrasas
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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 200.000
διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.

Or. lt

Τροπολογία 222
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την 
αρμόδια αρχή αναλόγως, να 
πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός 
χρονικού διαστήματος από την αρχή του 
μηνός που προηγείται του μηνός της κατά 
την παράγραφο 1 επετείου της 
ημερομηνίας μέχρι το τέλος του δεύτερου
μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να 
αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου 
τεχνικού ελέγχου.

3. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την 
αρμόδια αρχή αναλόγως, να 
πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός 
χρονικού διαστήματος από την αρχή του 
μηνός που προηγείται του μηνός της κατά 
την παράγραφο 1 επετείου της 
ημερομηνίας μέχρι το τέλος του έκτου
μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να 
αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου 
τεχνικού ελέγχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία ανοχής των έξι μηνών έχει αποδειχθεί επιτυχής, για παράδειγμα στην Αυστρία επί 
δεκαετίες, σε τεχνικό και πρακτικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο φιλικότητας προς τον πελάτη, 
θα συμβάλει δε στην αύξηση της ευελιξίας.

Τροπολογία 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την 
αρμόδια αρχή αναλόγως, να 
πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός 
χρονικού διαστήματος από την αρχή του 
μηνός που προηγείται του μηνός της κατά 
την παράγραφο 1 επετείου της 
ημερομηνίας μέχρι το τέλος του δεύτερου 
μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς 
να αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου 
τεχνικού ελέγχου.

3. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την 
αρμόδια αρχή ή από τα όργανα ή τους 
φορείς που πιστοποιούνται και 
εποπτεύονται από το κράτος, αναλόγως, 
να πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο 
εντός χρονικού διαστήματος που ξεκινά
από την αρχή του μηνός που προηγείται 
του μηνός της κατά την παράγραφο 1 
επετείου της ημερομηνίας, χωρίς να 
αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου 
τεχνικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να φέρει ένα όχημα πάντα ένα έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Η 
παροχή ευελιξίας για τη διεξαγωγή του περιοδικού ελέγχου έως και μετά την ημερομηνία της 
επετείου της πρώτης ταξινόμησης ενδέχεται να μην είναι αμοιβαία αποδεκτή από όλα τα κράτη 
μέλη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες ποινές για φορείς επαγγελματικών 
οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 224
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη των 
παραρτημάτων Ι έως VI, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επισπεύδουν την ημερομηνία 
του πρώτου υποχρεωτικού τεχνικού 
ελέγχου και, όπου χρειάζεται, να απαιτούν 
έλεγχο πριν από την ταξινόμηση του 
οχήματος και να ορίζουν πρόσθετους 
ελέγχους.
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Or. de

Τροπολογία 225
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όταν τα συστήματα και 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και 
περιβαλλοντικής προστασίας του 
οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή 
τροποποιηθεί,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 226
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του 

διαγράφεται
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οχήματος.

Or. fr

Τροπολογία 228
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 229
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 230
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του 

διαγράφεται
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οχήματος.

Or. lt

Τροπολογία 231
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του 
οχήματος, εκτός εάν ο πρώην κάτοχος 
είχε πραγματοποιήσει επιτυχή τεχνικό 
έλεγχο τους τελευταίους τρεις μήνες και 
δεν εμπίπτει στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία αποσκοπεί στην κάλυψη των περιπτώσεων όπου οι πιθανοί αγοραστές 
μεταχειρισμένων οχημάτων θέλουν να είναι βέβαιοι ότι το όχημα που θα αγοράσουν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό το είδος αγοροπωλησίας είναι ευρέως 
διαδεδομένο σε ορισμένα κράτη και διασφαλίζει στον νέο χρήστη ότι το όχημα που αποκτά 
βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση. Προφανώς, δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν το όχημα 
έχει υποστεί σοβαρό ατύχημα ή έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς.

Τροπολογία 232
Phil Bennion

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- όταν όχημα της κατηγορίας M1 ή N1 
υπερβαίνει τα 160.000 διανυθέντα 
χιλιόμετρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα οχήματα με πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα είναι πιθανότερο να μην πληρούν πρότυπα 
ασφαλείας και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τροπολογία 233
Saïd El Khadraoui

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- όταν το όχημα φτάνει στα 160 000 
διανυθέντα χιλιόμετρα.

Or. nl

Τροπολογία 234
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει τα πεδία 
που αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II.

1. Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει 
τουλάχιστον τα πεδία που αναφέρονται 
στο σημείο 2 του παραρτήματος II.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για ελάχιστες απαιτήσεις.

Τροπολογία 235
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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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 
τη συνιστώμενη ή την ισοδύναμη 
εναλλακτική για τα σημεία αυτά μέθοδο, 
όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος II.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις αναφερθείσες μεθόδους ελέγχου υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις υπό μορφή συστάσεων. 
Μπορεί αντ’ αυτού ή επιπροσθέτως να εφαρμόζονται επίσης άλλες, παρόμοιες ή βελτιωμένες 
μέθοδοι ελέγχων για την κάλυψη πιθανών εξελίξεων αφενός στον τεχνικό έλεγχο και αφετέρου 
στο όχημα και στα ηλεκτρονικά συστήματά του.

Τροπολογία 236
Jacqueline Foster

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 
και χρησιμοποιεί, όπου είναι εφικτό, την 
εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, 
όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα επέτρεπε τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων περιοδικού ελέγχου με την έγκριση από το 
κράτος μέλος (ή την αρμόδια αρχή του). Πρόκειται για σημαντική ευελιξία που θα βοηθήσει 
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στην αντιμετώπιση των μη τυποποιημένων οχημάτων ή των βλαβών του εξοπλισμού. Τα 
πρότυπα θα προστατεύονται εφόσον το παράρτημα θα απαιτεί να εγκρίνεται κάθε εναλλακτική 
μέθοδος από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 237
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Με την επιφύλαξη των ελάχιστων 
απαιτήσεων του παραρτήματος II, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τον 
αριθμό των σημείων που υποβάλλονται σε 
έλεγχο.

Or. de

Τροπολογία 238
Isabelle Durant

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 να θέσουν σε κίνδυνο 
άλλους οδικούς χρήστες ή αστοχίες που 
συνιστούν παράβαση της σχετικής 
νομοθεσίας και των προτύπων για τον 
θόρυβο και τις εκπομπές αερίων, 
ειδικότερα ο θόρυβος, τα σωματίδια, το 
CO2 και τα Nox, ή άλλες σημαντικότερες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

Or. en
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Τροπολογία 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επικίνδυνες αστοχίες, οι οποίες 
συνιστούν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο για 
την οδική ασφάλεια, ώστε σε καμία 
περίπτωση να μην επιτρέπεται η χρήση
του οχήματος.

– επικίνδυνες αστοχίες, οι οποίες 
συνιστούν άμεσο και έμμεσο κίνδυνο για 
την οδική ασφάλεια και αιτιολογούν την 
απαγόρευση, από το κράτος μέλος ή τις 
αρμόδιες αρχές αυτού, της χρήσης του 
οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Or. fr

Τροπολογία 240
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 
οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV.

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 
οχήματος σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο 
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εγγράφων, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει 
πάντα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μη ζητείται από το πρόσωπο που προσκομίζει το 
όχημα για έλεγχο, το οποίο συχνά δεν είναι και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Το ίδιο θα πρέπει να 
ισχύει και για την πρόσβαση των εκτελεστικών αρχών στη διάρκεια οδικών ελέγχων.

Τροπολογία 241
Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 
οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV.

1. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, 
αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε 
τον τεχνικό έλεγχο και/ή τον έλεγχο 
ασφάλειας οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό 
τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο 
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV και στο 
παράρτημα V (νέο). Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καταρτίζει για τον σκοπό αυτόν 
ευρωπαϊκό ενιαίο έντυπο που αφορά τον 
τεχνικό έλεγχο και τον έλεγχο ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό έντυπο μπορεί να διασφαλιστεί η πανευρωπαϊκή εξακρίβωση 
των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε έναν οδικό τεχνικό έλεγχο.

Τροπολογία 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, σε 
περίπτωση ταξινόμησης οχήματος 
προερχόμενου από άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη αναγνωρίζουν το 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου το οποίο 
έχει εκδώσει οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος, σαν να το είχαν εκδώσει τα ίδια,
υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό 
ελέγχου είναι έγκυρο σύμφωνα με τη 
συχνότητα που προβλέπεται στα κράτη 
μέλη που διενεργούν τη νέα ταξινόμηση. 
Σε περίπτωση αμφιβολιών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να ελέγχουν το 
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πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου πριν από 
την αναγνώρισή του. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή περιγραφή 
του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου πριν 
από την ημερομηνία εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή 
ενημερώνει σχετικά την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε περίπτωση διασυνοριακής εκ 
νέου ταξινόμησης είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την ανάπτυξη αυθεντικής εσωτερικής 
αγοράς. Η τροπολογία λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου (C-150711).

Τροπολογία 243
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και το αργότερο 3 
έτη μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο 
χρόνο μετά την έκδοση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι 
τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν 
να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η 
αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες 
αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή 
τους.

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και το αργότερο 1 
έτος μετά, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
εκδίδουν πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, 
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
περιέχουν τα πιστοποιητικά τεχνικού 
ελέγχου που χορηγούν. Η εν λόγω 
κοινοποίηση πραγματοποιείται σε εύθετο 
χρόνο μετά την έκδοση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου. Μέχρι 
τότε, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου μπορούν 
να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
στην αρμόδια αρχή με κάθε άλλο μέσο. Η 
αρμόδια αρχή διατηρεί τις πληροφορίες 
αυτές επί 36 μήνες από την παραλαβή 
τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εγγράφων, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει 
πάντα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μη ζητείται από το πρόσωπο που προσκομίζει το 
όχημα για έλεγχο, το οποίο συχνά δεν είναι και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Το ίδιο θα πρέπει να 
ισχύει και για την πρόσβαση των εκτελεστικών αρχών στη διάρκεια οδικών ελέγχων.

Τροπολογία 244
Philip Bradbourn

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. Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων, όπου 
ενδείκνυται 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.

Or. en

Τροπολογία 245
Anne E. Jensen

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. 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, εφόσον το πιστοποιητικό δεν 
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εκδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εγγράφων, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει 
πάντα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μη ζητείται από το πρόσωπο που προσκομίζει το 
όχημα για έλεγχο, το οποίο συχνά δεν είναι και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Το ίδιο θα πρέπει να 
ισχύει και για την πρόσβαση των εκτελεστικών αρχών στη διάρκεια οδικών ελέγχων.

Τροπολογία 246
Anne E. Jensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόμησης 
του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση 
περιέχει τις πληροφορίες του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

5. Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου 
κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στις αρχές 
ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω 
κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εγγράφων, η έκθεση ελέγχου θα πρέπει 
πάντα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να μη ζητείται από το πρόσωπο που προσκομίζει το 
όχημα για έλεγχο, το οποίο συχνά δεν είναι και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Το ίδιο θα πρέπει να 
ισχύει και για την πρόσβαση των εκτελεστικών αρχών στη διάρκεια οδικών ελέγχων.

Τροπολογία 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τα κέντρα ελέγχου θα διαβιβάζουν τις 
καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων 
που έγιναν σε κάθε τεχνικό έλεγχο στη 
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βάση δεδομένων διανυθέντων 
χιλιομέτρων, εφόσον είναι δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχει βάση δεδομένων διανυθέντων χιλιομέτρων, τα κέντρα 
ελέγχου θα πρέπει να παρέχουν τις καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων σε 
αυτή με σκοπό την καλύτερη προστασία από την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων 
χιλιομέτρων.

Τροπολογία 248
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου 
αναγνωρίζονται αμοιβαία από 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, κυρίως 
όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 5,
παράγραφος 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρότι κρίνεται σκόπιμη η διευκόλυνση των διαβημάτων σε περίπτωση εκ νέου ταξινόμησης σε 
περίπτωση μετεγκατάστασης, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παρακωλύει την εφαρμογή των
εθνικών διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση αλλαγής κατόχου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο.

Τροπολογία 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu
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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 δύναται 
να αποφασίσει 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ακινητοποίηση οχημάτων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει συνεπώς να παραμείνει στην κρίση των αρμόδιων 
εθνικών αρχών.

Τροπολογία 250
Jacqueline Foster

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 οχημάτων24, 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, το 
κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή μπορεί 
να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση 
του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο 
μέχρι να επισκευασθούν όλες οι
επικίνδυνες αστοχίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάκληση της ταξινόμησης δεν είναι ενδεδειγμένη, καθώς η ταξινόμηση είναι μια πολύπλοκη 
και χωριστή διαδικασία που δεν είναι πάντα σχεδιασμένη για τον περιορισμό της χρήσης του 
οχήματος. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η ανάκληση της ταξινόμησης μπορεί να είναι ενδεδειγμένη, 
ενώ σε άλλα μια διαδικασία απαγόρευσης είναι πιο κατάλληλη για την επίτευξη παρόμοιων 
θετικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποτελεσματικότερων μεθόδων χωρίς να δαπανούν τεράστια 
ποσά χρημάτων για να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 οχημάτων24, 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 δύναται να 
αποφασίσει να μην επιτρέπεται η χρήση 
του οχήματος στο προσβάσιμο οδικό 
δίκτυο και να ανακληθεί η ταξινόμησή του 
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 οχημάτων24, 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 την αρχή της επικουρικότητας, η ακινητοποίηση οχημάτων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει συνεπώς να παραμείνει στην κρίση των αρμόδιων 
εθνικών αρχών.

Τροπολογία 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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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 οχημάτων24, 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, το 
κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή δύναται 
να αποφασίσει να μην επιτρέπεται η 
χρήση του οχήματος στο προσβάσιμο 
οδικό δίκτυο και να ανακληθεί η άδεια 
κυκλοφορίας του, χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης, 
μέχρι να επισκευασθούν οι αστοχίες και να 
εκδοθεί νέο πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου όπου βεβαιώνεται ότι το όχημα 
είναι σε τεχνικώς αξιόπιστη κατάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 253
Phil Bennion, Brian Simpson

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 οχημάτων24, 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, το 
όχημα δεν χρησιμοποιείται στο 
προσβάσιμο οδικό δίκτυο και η άδειά του 
να κυκλοφορεί στο δημόσιο οδικό δίκτυο
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 
οχημάτων24, μέχρι να επισκευασθούν οι 
αστοχίες και να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό 
τεχνικού ελέγχου όπου βεβαιώνεται ότι το 
όχημα είναι σε τεχνικώς αξιόπιστη 
κατάσταση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η διασαφήνιση ότι σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, αυτό που ανακαλείται 
είναι η άδεια ενός οχήματος να κυκλοφορεί στο δημόσιο οδικό δίκτυο και όχι η ταξινόμησή του, 
που σε ορισμένα κράτη μέλη αφορά την παρουσία του οχήματος σε δημόσια μητρώα και όχι το 
νομικό του καθεστώς και συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία ισχύει για όλη τη διάρκεια 
ζωής του οχήματος.

Τροπολογία 254
Bernadette Vergnaud

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 οχημάτων24, 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, το 
όχημα δεν χρησιμοποιείται στο 
προσβάσιμο οδικό δίκτυο και η 
ταξινόμησή του ανακαλείται 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

Παρότι κρίνεται απαραίτητη η απόσυρση των οχημάτων που παρουσιάζουν σοβαρές αστοχίες 
από το προσβάσιμο οδικό δίκτυο, η υποχρέωση ανανέωσης της διαδικασίας ταξινόμησης 
κρίνεται δυσανάλογη.

Τροπολογία 255
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος 
ταξινομημένου στο έδαφός του εκδίδει 
αποδεικτικό για κάθε όχημα που 
υποβάλλεται με επιτυχία στον τεχνικό 
έλεγχο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η 
ημερομηνία του επόμενου τεχνικού 
ελέγχου.

Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος 
ταξινομημένου στο έδαφός του εκδίδει 
αποδεικτικό για κάθε όχημα που 
υποβάλλεται με επιτυχία στον τεχνικό 
έλεγχο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η 
ημερομηνία του επόμενου τεχνικού 
ελέγχου. Δεν απαιτείται η έκδοση 
αποδεικτικού τεχνικού ελέγχου εάν στο 
έγγραφο κυκλοφορίας του οχήματος 
αναγράφεται, αφενός, ότι ο τεχνικός 
έλεγχος έχει ήδη διενεργηθεί και, 
αφετέρου, η ημερομηνία του επόμενου 
ελέγχου.

Or. et

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/37/ΕΕ (σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας 
οχημάτων), η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της εξέτασης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση χωριστού εγγράφου που να αποδεικνύει ότι ο 
τεχνικός έλεγχος έχει διενεργηθεί εφόσον τα έγγραφα κυκλοφορίας του οχήματος 
περιλαμβάνουν σχετικό πίνακα στον οποίο μπορεί να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του 
τεχνικού ελέγχου καθώς και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι τα κέντρα 
τεχνικού ελέγχου και οι αρμόδιες αρχές δεν χρειάζεται να εκδίδουν χωριστό έγγραφο, ως 
αποδεικτικό της διενέργειας τεχνικού ελέγχου, το οποίο οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν μαζί 
τους.

Τροπολογία 256
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το 
αποδεικτικό που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το 
αποδεικτικό που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή αντίστοιχη ένδειξη στο 
έγγραφο κυκλοφορίας του οχήματος.



AM\931123EL.doc 115/154 PE507.994v01-00

EL

Or. et

Τροπολογία 257
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το 
αποδεικτικό που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το 
αποδεικτικό άλλου κράτους μέλους που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
εφόσον το πιστοποιητικό εκδόθηκε για 
όχημα που έχει ταξινομηθεί στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οχήματα που έχουν ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 258
Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ανεξαρτησία των κέντρων ελέγχου

1. Για την ανεξαρτησία και για να 
εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η 
ποιότητα των ελέγχων οχημάτων, τα 
κέντρα ελέγχου δεν πρέπει να 
αναλαμβάνουν την κατασκευή, την 
πώληση, τη μίσθωση, τη συντήρηση ή 
επισκευές μηχανοκίνητων οχημάτων.
2. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
παρεκκλίνουν από αυτήν τη διάταξη, 



PE507.994v01-00 116/154 AM\931123EL.doc

EL

εφόσον η αμεροληψία των κέντρων 
τεχνικού ελέγχου διασφαλίζεται με τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα που 
καθορίζονται στο EN ISO/IEC 17020.1
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
πρόσθετες απαιτήσεις που θα ισχύουν 
στην επικράτειά τους, ώστε να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των κέντρων 
τεχνικού ελέγχου και των ελεγκτών.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης – απαιτήσεις για τη 
λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που 
εκτελούν έλεγχο

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής ανεξαρτησία για τα διάφορα είδη εποπτικών φορέων, 
είναι σημαντικό τα κέντρα ελέγχου να εφαρμόζουν εναρμονισμένα και αναγνωρισμένα πρότυπα. 
Το πρότυπο ISO/IEC 17020 καθορίζει απαιτήσεις για την αρμοδιότητα των εποπτικών φορέων 
και την αμεροληψία και τη συνοχή των εποπτικών δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία 259
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που 
χρησιμοποιούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο 
πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 
του παραρτήματος V.

1. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που 
χρησιμοποιούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο 
πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες 
τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος V.

Or. de

Τροπολογία 260
Georges Bach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των 
παραρτημάτων Ι έως VI, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλλουν εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμό τεχνικού ελέγχου 
υψηλότερου επιπέδου από τις 
τεχνολογικές ή τεχνικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα V.

Or. de

Τροπολογία 261
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου στα οποία 
οι ελεγκτές πραγματοποιούν τους 
τεχνικούς ελέγχους αδειοδοτούνται από 
ένα κράτος μέλος ή την αρμόδια αρχή 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα τεχνικών ελέγχων πρέπει να αδειοδοτούνται από ένα κράτος μέλος ή την αρμόδια 
αρχή του.

Τροπολογία 262
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι εγκαταστάσεις τεχνικού ελέγχου, 
τις οποίες έχουν ήδη αναγνωρίσει τα 
κράτη μέλη με την ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να ελέγχονται 
τουλάχιστον μετά από 5 έτη όσον αφορά 
τη συμμόρφωσή τους με τα ελάχιστα 
πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να τηρούνται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση της ποιότητας, τα κέντρα 
τεχνικού ελέγχου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του κράτους μέλους που 
χορηγεί την άδεια. Τα κέντρα τεχνικού 
ελέγχου εξασφαλίζουν την 
αντικειμενικότητα και την υψηλή 
ποιότητα του ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, είτε ιδιωτικά είτε κρατικά, πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις 
για την εξασφάλιση καλής ποιοτικής διαχείρισης. Πρέπει να έχουν αντικειμενικότητα και να 
εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ελέγχου των οχημάτων.

Τροπολογία 264
Debora Serracchiani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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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 διαθέτουν τις ελάχιστες 
ικανότητες, κατάρτιση και εκπαίδευση
που καθορίζονται στο παράρτημα VI και 
πληρούν τις απαιτήσεις των κρατών 
μελών όπου είναι διορισμένοι. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες 
απαιτήσεις για την επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν ήδη απαιτήσεις που υπερβαίνουν εκείνες που θεσπίζει το 
παράρτημα VI. Τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν το ανώτατο δυνατό 
επίπεδο εξειδίκευσης σύμφωνα με την αρχή της «βέλτιστης πρακτικής».

Τροπολογία 265
Dieter-Lebrecht Koch

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 και κατάρτισης που 
καθορίζονται στο παράρτημα VI, καθώς 
και σε όλες τις εκτεταμένες απαιτήσεις 
του κράτους μέλους στο οποίο ασκούν 
δραστηριότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θέτουν στους ελεγκτές που ασκούν 
δραστηριότητα στο έδαφός τους υψηλότερες απαιτήσεις από αυτές που ορίζουν τα ελάχιστα 
πρότυπα.
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Τροπολογία 266
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό 
στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό 
στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται 
αφενός στις ελάχιστες ικανότητες και 
απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
και αφετέρου σε όλες τις εκτεταμένες 
απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο 
ασκούν δραστηριότητα. Το πιστοποιητικό 
περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI. Τα κράτη μέλη, τα 
οποία απαιτούν ήδη από τους ελεγκτές 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, 
ικανοτήτων και ελέγχου από αυτό που 
προβλέπουν οι ελάχιστες απαιτήσεις, 
οφείλουν να διασφαλίζουν το υψηλό 
επίπεδό τους και να μην το μειώνουν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θέτουν στους ελεγκτές που ασκούν 
δραστηριότητα στο έδαφός τους υψηλότερες απαιτήσεις από αυτές που ορίζουν τα ελάχιστα 
πρότυπα.

Τροπολογία 267
Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό 
στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό 
στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που ορίζονται στον 
κανονισμό, καθώς και σε επιπρόσθετες 
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αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI.

εθνικές απαιτήσεις. Το πιστοποιητικό 
περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι για την απόκτηση πιστοποιητικού συνεχίζουν να ισχύουν οι εθνικές 
απαιτήσεις ικανοτήτων και εκπαίδευσης, οι οποίες υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 268
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό 
στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI.

2. Οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, 
τα εγκεκριμένα κέντρα κατάρτισης
παρέχουν πιστοποιητικό στους ελεγκτές 
που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης. 
Το πιστοποιητικό περιέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 
3 του παραρτήματος VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος όρος να χορηγούν τα κράτη μέλη πιστοποιητικό στους ελεγκτές που 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις θα ήταν υπερβολικά περιοριστικός για τα κράτη 
μέλη. Τέτοια πιστοποιητικά μπορούν να χορηγούν και τα εγκεκριμένα κέντρα εκπαίδευσης.

Τροπολογία 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το 
κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των 
απαιτήσεων του σημείου 1 του 
παραρτήματος VI. Τα κράτη μέλη 
χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές 
πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

3. Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν ή 
αδειοδοτούν οι αρμόδιες αρχές κράτους 
μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά 
την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται από 
τις απαιτήσεις του σημείου 1 του 
παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη 
χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές 
πιστοποιητικό ισοδυναμίας.

Or. en

Τροπολογία 270
Peter van Dalen

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 πιστοποιητικού ταξινόμησης του 
οχήματος που υποβάλλεται σε τεχνικό 
έλεγχο.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το ολλανδικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου το συνεργείο πραγματοποιεί και τον τεχνικό 
έλεγχο και πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά επιθεωρήσεις από τον εθνικό εποπτικό φορέα, 
λειτουργεί θαυμάσια. Ο κίνδυνος να χάσει ένας ιδιοκτήτης συνεργείου την άδειά του και 
επομένως το μέσο βιοπορισμού του οδηγεί στην ανάγκη για υψηλού επιπέδου ελέγχους του 
στόλου οχημάτων. Επομένως, η προτεινόμενη από την Επιτροπή ανεξαρτησία δεν είναι 
επιθυμητή. 

Τροπολογία 271
Hubert Pirker
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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 πιστοποιητικού ταξινόμησης του 
οχήματος που υποβάλλεται σε τεχνικό 
έλεγχο.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή 
εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων, 
εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
αντικειμενικότητα της αξιολόγησης από 
τους εμπόρων που ασκούν 
δραστηριότητες επισκευής οχημάτων.

Or. de

Τροπολογία 272
Dieter-Lebrecht Koch

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 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος 
που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο.

4. Κατά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου, οι 
ελεγκτές δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση 
συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά 
οικονομικούς, προσωπικούς ή 
οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος 
που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο και με 
το προσωπικό των επισκευαστικών, στα 
οποία υποβάλλεται το όχημα προς έλεγχο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών από τα επισκευαστικά και από τους 
συναδέλφους τους.

Τροπολογία 273
Phil Bennion
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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 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος 
που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο.

4. Κατά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου, οι 
ελεγκτές δεν αντιμετωπίζουν σύγκρουση 
συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά 
οικονομικούς, προσωπικούς ή 
οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο του 
πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος 
που υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο. Στους 
ελεγκτές που πληρούν αυτές τις 
απαιτήσεις και συμμετέχουν σε επισκευές 
και συντήρηση πρέπει να επιτρέπεται ο 
έλεγχος κάθε οχήματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιοδικός έλεγχος είναι μια δραστηριότητα που διαχωρίζεται από την επισκευή και τη 
συντήρηση, με συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την πιστοποίηση, τις μεθόδους ελέγχου και 
τον εξοπλισμό, και επιπλέον με απαιτήσεις ανεξαρτησίας και εποπτείας και έγκρισης από το 
εποπτικό όργανο. Οι εν λόγω απαιτήσεις αρκούν για να επιτραπεί σε έναν ελεγκτή να 
συμμετέχει και σε επισκευές και συντήρηση.

Τροπολογία 274
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένα πρόσωπο με τα κατάλληλα 
προσόντα, το οποίο έχει προβεί σε 
επιδιορθώσεις ή συντήρηση σε όχημα, θα 
μπορεί να συμμετέχει ως ελεγκτής σε 
οποιονδήποτε μετέπειτα περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο του ιδίου οχήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται σε πρόσωπο που συντηρεί οχήματα η διεξαγωγή μετέπειτα 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Αυτό που ελέγχεται (με ειδικές μεθόδους), είναι το όχημα, το 
πρόσωπο που συντηρεί το όχημα δεν ελέγχεται ούτε αξιολογείται.

Τροπολογία 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει 
προβεί σε επιδιόρθωση ή συντήρηση σε 
όχημα δεν θα εμπλέκεται ως επιθεωρητής 
στη μετέπειτα διεξαγωγή του περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου του ιδίου οχήματος.

Or. fr

Τροπολογία 276
Mathieu Grosch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Το κέντρο τεχνικού ελέγχου και ο 
φορέας που είναι επιφορτισμένος με την 
επισκευή μπορεί να είναι ίδιοι εφόσον το 
επιτρέπει διάταξη κράτους μέλους και 
αντίστοιχη έγκριση σύμφωνα με το 
παράρτημα Α, Α.3 του ISO/IEC 
17020:2012.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός μεταξύ κέντρων τεχνικού ελέγχου και φορέων επισκευής θεωρείται κανόνας, 
αλλά σε περίπτωση που δεν πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο, οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να 
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προβλέπουν παρέκκλιση σύμφωνα με ορισμένα ποιοτικά κριτήρια.

Τροπολογία 277
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει 
το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για 
τεχνικό έλεγχο για τις επισκευές που 
χρειάζονται και δεν αλλοιώνει τα 
αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει 
το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για 
τεχνικό έλεγχο για τις αστοχίες που πρέπει 
να επισκευασθούν και δεν αλλοιώνει τα 
αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κέντρο τεχνικού ελέγχου πρέπει να αναφέρει μόνο τις αστοχίες που πρέπει να 
επισκευασθούν. Οι επισκευές που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν θα καθορίζονται από το 
συνεργείο επισκευών.

Τροπολογία 278
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει 
το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για 
τεχνικό έλεγχο για τις επισκευές που 
χρειάζονται και δεν αλλοιώνει τα 
αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει 
το πρόσωπο, ή το επισκευαστικό, που 
προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο 
για τις αστοχίες που διαπιστώθηκαν στο 
όχημα και δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα 
του τεχνικού ελέγχου για επαγγελματικούς 
σκοπούς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν τα διαφορετικά καθήκοντα των ελεγκτών (αναγνώριση αστοχιών) και 
των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τις επισκευές (διενέργεια επισκευών για την 
αποκατάσταση της αστοχίας).

Τροπολογία 279
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εξουσιοδότηση και εποπτεία κέντρων 
τεχνικού ελέγχου

Εξουσιοδότηση και εποπτεία κέντρων 
τεχνικού ελέγχου

1. Κέντρα τεχνικού ελέγχου
1.1 Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, στα 
οποία ανήκουν οι ελεγκτές που εκτελούν 
τεχνικούς ελέγχους, πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένα από το κράτος μέλος στο 
οποίο ασκούν δραστηριότητα.
1.2 Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου πρέπει να 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, τη 
συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO/IEC 
17020 και τις απαιτήσεις του κάθε 
κράτους μέλους σχετικά με την οργάνωση 
των ελεγκτών, τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό τεχνικού ελέγχου, καθώς και 
τους τεχνικούς ελέγχους.
1.3 Σε περίπτωση που ένα κέντρο, που 
επισκευάζει και συντηρεί σε 
επαγγελματικό επίπεδο μηχανοκίνητα 
οχήματα, πρέπει να αναγνωριστεί 
προκειμένου να εκτελεί τεχνικούς 
ελέγχους, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η 
επαγγελματική επισκευή και συντήρηση 
διαχωρίζονται από την εκτέλεση τεχνικού 
ελέγχου, ιδίως σε οργανωτικό και 
οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο 
απασχόλησης προσωπικού.
1.4 Βάσει της διαπίστευσης των κέντρων 
τεχνικού ελέγχου τύπου Α (σύμφωνα με το 
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πρότυπο EN ISO/ IEC 17020), η
ολοκληρωμένη εναρμόνιση και η 
αμοιβαία διασυνοριακή αναγνώριση των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων που 
εκτελούνται στα μεμονωμένα κέντρα 
ελέγχου είναι εφικτή.

2. Εποπτικό όργανο
2.1 Ένα εποπτικό όργανο εκτελεί 
τουλάχιστον τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος VII και πληροί τις 
απαιτήσεις των σημείων 2 και 4 του ιδίου 
παραρτήματος.
2.2 Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τους 
κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν 
την οργάνωση, τα καθήκοντα και τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις για το 
προσωπικό των εποπτικών οργάνων.
2.3 Τα εποπτικά όργανα είναι ανεξάρτητα 
των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των 
κατασκευαστών αυτοκινήτων.
3. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που 
λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή 
απαλλάσσονται των απαιτήσεων 
εξουσιοδότησης και εποπτείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ΕΝ ISO/ IEC 17020 βασίζεται στο EN 45004 και αποτελεί πρότυπο που ισχύει σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Χαρακτηρίζει τον βαθμό της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας ενός κέντρου τεχνικού 
ελέγχου και καθορίζει κέντρα τεχνικού ελέγχου τύπου Α, τύπου Β και τύπου Γ.

Τροπολογία 280
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
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εποπτεία των κέντρων τεχνικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου πρέπει να εποπτεύονται για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα 
ελέγχου των οχημάτων.

Τροπολογία 281
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που 
λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή 
απαλλάσσονται των απαιτήσεων 
εξουσιοδότησης και εποπτείας.

2. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που 
λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους απαλλάσσονται των 
απαιτήσεων εξουσιοδότησης και 
εποπτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό έχει ως στόχο να διασαφηνίσει ότι η εξαίρεση από την αδειοδότηση και την εποπτεία 
ισχύει μόνο για κέντρα ελέγχου που λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους.

Τροπολογία 282
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη πληρούν τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, εάν υποχρεώνουν 
τα κέντρα τεχνικού ελέγχου να λαμβάνουν 
διαπίστευση σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008, ώστε να 
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καθιερωθούν οι απαιτήσεις διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά 
την εμπορία των προϊόντων.

Or. es

Τροπολογία 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονικό βάθρο πληροφοριών για τα 
οχήματα

Δικτύωση εθνικών ηλεκτρονικών
συστημάτων πληροφοριών για τα οχήματα

Or. fr

Τροπολογία 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει τον πιο αποδοτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο για τη 
συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου 
πληροφοριών για τα οχήματα με σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών, σχετιζόμενων με 
τον τεχνικό έλεγχο και τις καταγραφές 
διανυθέντων χιλιομέτρων, 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. en



AM\931123EL.doc 131/154 PE507.994v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία σε ορισμένα κράτη μέλη απέδειξε τη σκοπιμότητα και το όφελος ενός ηλεκτρονικού 
βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα και ως εκ τούτου το πραγματικό σημείο εστίασης πρέπει 
να είναι η ανεύρεση του πιο αποδοτικού και αποτελεσματικού τρόπου για να γίνει αυτό.

Τροπολογία 285
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
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. Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει 
το ενδεχόμενο συνδυαστικής χρήσης των 
υφιστάμενων ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων των κρατών μελών με τις 
υφιστάμενες υπερεθνικές βάσεις 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη 
δυνατότητα ανταλλαγής επιχειρησιακών 
δεδομένων μεταξύ τους, και προωθεί την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών.

Or. et

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με 
τις άδειες οδήγησης, τα ταξινομημένα οχήματα και τους τεχνικούς ελέγχους. Σε ορισμένα κράτη 
μέλη, η πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταγραφεί πραγματοποιείται μέσω μίας μόνο 
βάσης δεδομένων. Επιπλέον, το σύστημα EUCARIS λειτουργεί επιτυχώς και τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν σε αυτό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 
επίσης κατά πόσο το EUCARIS μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό 
και, γενικότερα, με τη δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια.
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Τροπολογία 286
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
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 αξιοποιώντας υφισταμένες και 
ήδη εφαρμοσμένες λύσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παροχή
διεθνούς πρόσβασης σε καίρια δεδομένα 
για τους τεχνικούς ελέγχους και τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη συστήματα που περιέχουν καίρια δεδομένα σε μορφή προσβάσιμη από το κοινό. 
Είναι ορθό να εξετάζονται εναλλακτικές για τον συνδυασμό βάσεων δεδομένων (που 
περιορίζουν την πρόσβαση, δεν είναι μακροπρόθεσμα ευέλικτες και έχουν μεγάλο χρηματικό 
κόστος). Εν προκειμένω, η σύνδεση βάσεων δεδομένων μάλλον δεν θα είναι η καλύτερη 
μέθοδος ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία 287
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 

Σε συνεργασία με τους κατασκευαστές 
οχημάτων και όλα τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εξετάζει 
τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος 
από τη συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου 
πληροφοριών για τα οχήματα 
αξιοποιώντας υφισταμένες και ήδη 
εφαρμοσμένες λύσεις που μπορούν να 
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έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

χρησιμοποιηθούν για την παροχή 
διεθνούς πρόσβασης σε καίρια δεδομένα 
για τους τεχνικούς ελέγχους και τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα.

Or. en

Τροπολογία 288
Mathieu Grosch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
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, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων των διανυθέντων χιλιομέτρων και 
των σοβαρών ατυχημάτων των 
οχημάτων, 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. de

Τροπολογία 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 

Η Επιτροπή εξετάζει τα πλέον 
αποτελεσματικά μέσα για τη δικτύωση 
των υφιστάμενων εθνικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων πληροφοριών για τα οχήματα 
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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.

με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο και τον αριθμό 
διανυθέντων χιλιομέτρων, μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων αρμόδιων εθνικών 
αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

α) 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.

β) Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη 
συλλογή και αποθήκευση των 
υφιστάμενων πληροφοριών και των 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
όσον αφορά τα οχήματα που έχουν 
υποστεί ατύχημα. Πρέπει να 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 
πληροφορίες σχετικά με την 
αντικατάσταση και επισκευή 
κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν 
σχέση με την ασφάλεια.
Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι 
διαθέσιμες τόσο στους ελεγκτές, για την 
αξιολόγηση ενός οχήματος που έχει 
υποβληθεί σε έλεγχο, όσο και στα κράτη 
μέλη, σε ανώνυμη μορφή, για τον 
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σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας.

Or. de

Τροπολογία 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
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 και τις καταγραφές 
διανυθέντων χιλιομέτρων, 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, μέσω 
εφαρμοσμένων λύσεων ΤΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών για τις καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων μέσω λύσεων ΤΠ 
είναι καίρια για τον περιορισμό της παραποίησης μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στις 
διασυνοριακές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Τροπολογία 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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. Όλες οι δαπάνες που 
συνδέονται με την εισαγωγή 
ηλεκτρονικών βάθρων θα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Or. pl

Τροπολογία 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
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 αξιοποιώντας τις υφισταμένες 
και ήδη εφαρμοσμένες λύσεις ΤΠ σε 
σχέση με τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων 
με στόχο να ελαχιστοποιηθεί το κόστος 
και να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις. Αντικείμενο της 
εξέτασης πρέπει να είναι ο 
καταλληλότερος τρόπος με τον οποίο θα 
συνδεθούν τα υπάρχοντα εθνικά 
συστήματα, 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 
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ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, 
των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων.

Or. pl

Τροπολογία 294
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το 
κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα 
οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον 
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.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης την 
πιθανότητα ένταξης στο εν λόγω 
ηλεκτρονικό βάθρο πληροφοριών των 
δεδομένων σχετικά με τις διασυνοριακές 
τροχαίες παραβάσεις που ορίζονται στην 
οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες 
παραβάσεις που έχουν σχέση με την 
οδική ασφάλεια, προκειμένου να 
προταθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας.

Or. es

Τροπολογία 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει 
τη συλλογή και αποθήκευση στο 
ηλεκτρονικό βάθρο πληροφοριών των 
διανυθέντων χιλιομέτρων για κάθε όχημα 
που εμπίπτει στην παρούσα οδηγία. Τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που 
συμμετέχουν στη συντήρηση, την 
επισκευή και τον έλεγχο τού κάθε 
οχήματος εισάγουν τα διανυθέντα 
χιλιόμετρα στη βάση δεδομένων.
Οι εν λόγω ανώνυμες πληροφορίες που 
σχετίζονται αποκλειστικά με το όχημα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ελεγκτές 
για την αξιολόγηση οχημάτων που έχουν 
υποβληθεί σε έλεγχο και στους ιδιοκτήτες 
των οχημάτων υπό μορφήν δελτίου 
έγκρισης του οχήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων αυξάνει τους τεχνικούς κινδύνους που 
αφορούν την οδική ασφάλεια και υπονομεύει την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων.

Τροπολογία 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 

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 για την 
καθιέρωση ειδικού συστήματος 
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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.

ανταλλαγής πληροφοριών για τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα μεταξύ των 
εθνικών βάσεων δεδομένων διανυθέντων 
χιλιομέτρων που υπάρχουν στα κράτη 
μέλη.

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. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων με καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων 
θα ήταν ένας άμεσος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της παραποίησης μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων, εφόσον θα έδινε στους χρήστες των οδών τη δυνατότητα ανίχνευσης 
του ιστορικού των οχημάτων τους σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 297
Isabelle Durant

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 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η 
Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες 
επιλογές πολιτικής, καθώς και προτάσεις 
για βελτίωση της διαλειτουργικότητας 
και/ή της τυποποίησης των ηλεκτρονικών 
εγγράφων 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 
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νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 298
Jacqueline Foster

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 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Εξετάζει και ενημερώνει για τον 
καταλληλότερο και οικονομικά 
αποδοτικότερο τρόπο διευκόλυνσης της 
διεθνούς πρόσβασης στα καίρια δεδομένα 
που απαιτούνται για την ταξινόμηση 
οχημάτων, στις καταγραφές διανυθέντων 
χιλιομέτρων και στα δεδομένα που 
αφορούν τους τεχνικούς ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη συστήματα που περιέχουν καίρια δεδομένα σε μορφή προσβάσιμη από το κοινό. 
Είναι ορθό να εξετάζονται εναλλακτικές για τον συνδυασμό βάσεων δεδομένων (που 
περιορίζουν την πρόσβαση, δεν είναι μακροπρόθεσμα ευέλικτες και έχουν μεγάλο χρηματικό 
κόστος). Εν προκειμένω, η σύνδεση βάσεων δεδομένων μάλλον δεν θα είναι η καλύτερη 
μέθοδος ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία 299
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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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 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με 
νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.

Εξετάζει και ενημερώνει για τον 
καταλληλότερο και οικονομικά 
αποδοτικότερο τρόπο διευκόλυνσης της 
διεθνούς πρόσβασης στα καίρια δεδομένα 
που απαιτούνται για την ταξινόμηση 
οχημάτων, στις καταγραφές διανυθέντων 
χιλιομέτρων και στα δεδομένα που 
αφορούν τους τεχνικούς ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 19, όσον αφορά:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 19, όσον αφορά:

Or. pl

Τροπολογία 301
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το παράρτημα Ι όσον αφορά τη διάθεση 
τεχνολογικών πληροφοριών από τον 
κατασκευαστή 
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Or. en

Τροπολογία 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την ενδεχόμενη επικαιροποίηση του 
άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 
παράγραφοι 1 και 2 ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι αλλαγές που επέρχονται στις 
κατηγορίες οχημάτων λόγω 
τροποποιήσεων της νομοθεσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1,

- την ενδεχόμενη επικαιροποίηση μόνο 
των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 2 
παράγραφος 1 και του άρθρου 5 
παράγραφοι 1 και 2 στην περίπτωση 
αλλαγών που επέρχονται στις κατηγορίες 
οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της 
νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση της 
κατηγορίας οχήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 χωρίς μεταβολή 
του πεδίου εφαρμογής και της 
συχνότητας των ελέγχων,

Or. pl

Τροπολογία 303
Dieter-Lebrecht Koch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επικαιροποίηση του σημείου 3 του 
παραρτήματος II όσον αφορά τις 
μεθόδους και τις αιτίες των αστοχιών, 
την επικαιροποίηση του παραρτήματος V 
σε περίπτωση διαθεσιμότητας 
αποτελεσματικών και αποδοτικών 
μεθόδων τεχνικού ελέγχου, και την 
επικαιροποίηση του παραρτήματος I 
στην περίπτωση που απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
εκτέλεση τεχνικών ελέγχων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματικά της τροπολογίας 33 (άρθρο 17 - περίπτωση 2 α (νέα)) από το σχέδιο έκθεσης 
με στόχο την κάλυψη της εξέλιξης στην τεχνολογία κατασκευής οχημάτων και στις μεθόδους 
τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία 304
Dieter-Lebrecht Koch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επικαιροποίηση του σημείου 3 του 
παραρτήματος II όσον αφορά τον 
κατάλογο ελεγχόμενων σημείων, τις 
μεθόδους, τις αιτίες και την αξιολόγηση 
των αστοχιών, την επικαιροποίηση του 
παραρτήματος V με στόχο τον 
συνδυασμό με την εξέλιξη της νομοθεσίας 
όσον αφορά την ασφάλεια και το 
περιβάλλον, και την επικαιροποίηση του 
παραρτήματος I στην περίπτωση που 
απαιτούνται συμπληρωματικές 
πληροφορίες για την εκτέλεση τεχνικών 
ελέγχων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματικά της τροπολογίας 34 (άρθρο 17 - περίπτωση 2 β (νέα)) από το σχέδιο έκθεσης 
με στόχο την κάλυψη της εξέλιξης στην τεχνολογία κατασκευής οχημάτων, στις μεθόδους 
τεχνικού ελέγχου και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τροπολογία 305
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)



PE507.994v01-00 144/154 AM\931123EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18a
Υποβολή εκθέσεων

Το αργότερο [πέντε έτη από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
και τις επιπτώσεις του παρόντος 
κανονισμού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την 
συχνότητα των ελέγχων, το επίπεδο 
εναρμόνισης των περιοδικών τεχνικών 
ελέγχων και την αποτελεσματικότητα των 
διατάξεων για την αμοιβαία αναγνώριση 
των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε 
περιπτώσεις εκ νέου ταξινόμησης 
οχημάτων που προέρχονται από ένα άλλο 
κράτος μέλος. Η έκθεση θα αναλύει 
επίσης το κατά πόσον το επίπεδο 
εναρμόνισης αρκεί για μια πλήρη 
αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών 
τεχνικών ελέγχων σε ολόκληρη την 
Ένωση και το εάν για την επίτευξη του 
ως άνω σκοπού είναι αναγκαία 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εφόσον αυτό κριθεί 
κατάλληλο, από νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 306
Petri Sarvamaa

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 για πέντε έτη από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
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Or. fi

Τροπολογία 307
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 για πέντε έτη από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της εν 
λόγω πενταετίας. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση εξουσιών το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από το πέρας της πενταετίας. 
Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω 
παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. pl
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Τροπολογία 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατά το άρθρο 17 ανάθεση 
αρμοδιοτήτων είναι δυνατόν να ανακληθεί
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
ανάθεση της αρμοδιότητας που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
προσδιορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την 
εγκυρότητα των πράξεων 
κατ’εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να ανακαλέσουν την 
κατά το άρθρο 17 ανάθεση αρμοδιοτήτων 
17 ανά πάσα στιγμή. Η απόφαση 
ανάκλησης θέτει τέρμα στην ανάθεση της 
αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της 
παρούσας απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
οιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία την 
οποία ορίζει σαφώς η απόφαση. Δεν θίγει 
την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

Or. pl

Τροπολογία 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl
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Τροπολογία 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο γνωστοποιήσουν 
αμφότερα στην Επιτροπή ότι δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο γνωστοποιήσουν 
αμφότερα στην Επιτροπή ότι δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εντός πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
και τις επιπτώσεις του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, την 
συχνότητα του τεχνικού ελέγχου, την 
αμοιβαία αναγνώριση των 
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πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου και τα 
αποτελέσματα της εξέτασης σχετικά με 
τη σκοπιμότητα της συγκρότησης 
ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για 
τα οχήματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
15. Στην έκθεση πρέπει να αναλύεται 
επίσης εάν είναι αναγκαίο να 
αναπροσαρμοσθούν τα παραρτήματα με 
κύριο γνώμονα την τεχνική πρόοδο και 
τις τεχνικές πρακτικές. Η έκθεση 
υποβάλλεται μετά από συνεννόηση με την 
επιτροπή του άρθρου 16. Η έκθεση 
συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. pl

Τροπολογία 313
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -19 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19
Εξουσιοδότηση των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να 
επιβάλουν στους τεχνικούς ελέγχους, που 
εκτελούνται σε οχήματα που έχουν 
ταξινομηθεί στο έδαφός τους, παρόμοιες 
ή υψηλότερες απαιτήσεις σχετικά με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με 
στόχο την πιο αποτελεσματική επίτευξη 
των στόχων της οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνοπτική παρουσίαση της ελευθερίας των κρατών μελών να αυξάνουν τις απαιτήσεις για τον 
τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που ταξινομήθηκαν στο έδαφός τους.

Τροπολογία 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση 
σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο 
επισύρει ποινές αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν 
εισάγουν διακρίσεις και να εξασφαλίσει 
την ακρίβεια των καταγραφών 
διανυθέντων χιλιομέτρων σε όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να λάβουν τα κράτη μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι καταγραφές του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων είναι αξιόπιστες και 
ακριβείς σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα μεταξύ 
της ημερομηνίας ταξινόμησης και του πρώτου τεχνικού ελέγχου είναι εκείνο κατά το οποίο είναι 
πιθανότερη η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Τροπολογία 315
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι η παραποίηση 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
συστημάτων που σχετίζονται με την 
ασφάλεια και το περιβάλλον και του
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η 
παρέμβαση σε αυτά θεωρείται αδίκημα, το 
οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν 
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εισάγουν διακρίσεις.

Or. de

Τροπολογία 316
Luis de Grandes Pascual

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. es

Αιτιολόγηση

Ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων δεν είναι επίσημη ή υποχρεωτική συσκευή ούτε για την 
έγκριση τύπου του οχήματος ούτε για την κυκλοφορία του. Πρόκειται για ένα αμιγώς 
ενημερωτικό όργανο και έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτόν. Η νομική βάση της πρότασης δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το θέμα, το οποίο είναι προτιμότερο να ενταχθεί στον τομέα της 
πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 317
Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη, τα οποία πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
είχαν καθιερώσει μεγαλύτερη 
περιοδικότητα για την τεχνική 
αξιολόγηση των οχημάτων, όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 5, επωφελούνται από 
μεταβατική περίοδο επιπλέον τεσσάρων 
ετών ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη 
συχνότητα των ελέγχων, με εξαίρεση τους 
ελέγχους που αφορούν οχήματα ηλικίας 
άνω των δέκα ετών, η συχνότητα των 
οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα 
έτος.

Or. es

Τροπολογία 318
Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα Ι είναι υπερβολικά λεπτομερές και είναι περιττό εφόσον στην οδηγία ΕΚ 
715/2007 (άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 14 και στην οδηγία ΕΚ 595/2009 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 11) διατίθενται ήδη επαρκή δεδομένα για τη 
διεξαγωγή ελέγχων.

Τροπολογία 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 320
Philip Bradbourn
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εξοπλισμός πέδησης διαγράφεται
1.1. Πέδηση πορείας
– Γενική περιγραφή, 
συμπεριλαμβανομένης της βοηθητικής / 
έκτακτης ανάγκης πέδησης και 
δυνατότητες δοκιμής σε τυποποιημένη 
κλίνη δοκιμών πέδησης με στροφείς 
(φρενόμετρο)
– Διάταξη του συστήματος
– Χειρισμός πέδης
- Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της 
πέδησης στο φορτίο: θέση και 
χαρακτηριστικά λειτουργίας
– Δυνάμεις αναφοράς
- Τύμπανα
– Δίσκοι
– Σιαγόνες και τακάκια πέδης
– Πνευματική πέδη
– Υδραυλική πέδη
1.2. Πέδη στάθμευσης
– Γενική περιγραφή
– Χειρισμός πέδης
– Άξονας(ες) επί των οποίων ασκείται η 
πέδη στάθμευσης
– Ηλεκτρονική πέδηση στάθμευσης
1.3. Συνεχής πέδηση
– Γενική περιγραφή
– Χειρισμός πέδης
1.4. Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης
– ABS
– BAS
– ESC
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– EBS
1.5. Πέδες ρυμουλκούμενων
– Σύνδεσμος (ρακόρ) για σύστημα 
πέδησης ρυμουλκούμενου: γενική 
περιγραφή
– Περιγραφή του συστήματος ασφαλείας

Or. en

Τροπολογία 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Θεωρείται υποχρεωτικός ο περιοδικός 
τεχνικός έλεγχος όλων τα απαριθμούμενων 
σημείων πλην όσων φέρουν τη μνεία (Χ), 
τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση 
του οχήματος και την καταλληλότητα 
οδικής χρήσης του, αλλά δεν θεωρούνται 
ουσιώδη για τον τεχνικό έλεγχο.

Θεωρείται υποχρεωτικός ο περιοδικός 
τεχνικός έλεγχος όλων τα απαριθμούμενων 
σημείων πλην όσων φέρουν τη μνεία (Χ), 
τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση 
του οχήματος και την καταλληλότητα 
οδικής χρήσης του, αλλά δεν θεωρούνται 
ουσιώδη για τον τεχνικό έλεγχο.

Όταν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος 
οχήματος με χρήση συνιστώμενης 
μεθόδου ελέγχου που περιλαμβάνεται σε 
αυτό το παράρτημα, το κέντρο τεχνικού 
ελέγχου μπορεί να διεξαγάγει τον έλεγχο 
χρησιμοποιώντας εναλλακτική μέθοδο 
που έχει εγκριθεί γραπτώς από την 
κατάλληλη αρμόδια αρχή. Η αρμόδια 
αρχή πρέπει να είναι πεπεισμένη για την 
τήρηση των προτύπων ασφαλείας και 
των περιβαλλοντικών προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος συγκεκριμένων οχημάτων όπως οι γερανοί αυτοκινήτων μπορεί να απαιτεί ειδικές 
μεθόδους ελέγχου, των οποίων η χρήση θα πρέπει να επιτρέπεται εφόσον έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή.
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Τροπολογία 322
Mathieu Grosch

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Καταγραφή σημαντικών επισκευών 
λόγω ατυχήματος

Or. de

Τροπολογία 323
Werner Kuhn

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος Ι – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Εναλλακτικός εξοπλισμός που 
εφαρμόζει με ουδέτερο τρόπο 
τεχνολογικές καινοτομίες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εφόσον εξασφαλίζει 
εξίσου υψηλό ποιοτικό επίπεδο ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 324
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 7 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– επαλήθευση της επίσημης 
ανεξαρτησίας έναντι οποιουδήποτε 
συνεργείου επισκευής οχημάτων.

Or. fr


