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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0380),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0186/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, από τη Γαλλική Γερουσία, την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, 
την Ολλανδική Γερουσία, το Κοινοβούλιο της Σουηδίας και την Κυπριακή Βουλή των 
Αντιπροσώπων με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν 
συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C… /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.



PE504.196v01-00 6/26 PR\925430EL.doc

EL

Τροπολογία 1
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,
συντηρούνται σε από ιστορικής απόψεως 
σωστή κατάσταση 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 θα ρυθμίσουν αλλιώς τον 
καθεστώς τεχνικού ελέγχου. Πρέπει 
επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για 
να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων 
τύπων ειδικών οχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται στις τροπολογίες 15, 16 και 17.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή 
της αρχής ελεύθερης διακίνησης εντός 
της Ένωσης, το πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί στο αρχικό 
κράτος μέλος ταξινόμησης θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται αμοιβαία μεταξύ των 
κρατών μελών για το σκοπό της εκ νέου
ταξινόμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως ένα πρώτο βήμα προς την εσωτερική αγορά ΠΤΕ, προτείνεται τα κράτη μέλη να 
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αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου σε περίπτωση διασυνοριακής εκ 
νέου ταξινόμησης. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία 26.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Όταν υπάρχει απόδειξη ότι έχει 
επιτευχθεί εναρμόνιση των τεχνικών 
ελέγχων σε επαρκή βαθμό, θα πρέπει να 
θεσπίζονται διατάξεις για την πλήρη 
αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε όλη 
την Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διερευνηθούν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ΠΤΕ, 
όπου οι κάτοχοι οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να 
υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα επιτρέψει επίσης να 
αποφευχθούν άσκοπα ταξίδια στο κράτος μέλος ταξινόμησης για εμπορικά οχήματα που 
χρησιμοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κατασκευαστικών συστημάτων. Τα 
δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομέρειες που επιτρέπουν τον έλεγχο 
της λειτουργικότητας των συστημάτων 
ασφαλείας του οχήματος κατά τρόπο ο 
οποίος δίδει τη δυνατότητα σε αυτά να 
ελέγχονται σε περιβάλλον περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου ώστε να δημιουργηθεί 
ένα προβλεπόμενο ποσοστό επιτυχίας ή 
αποτυχίας.

Or. en

Τροπολογία 5
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. Οικονομικοί φορείς 
που εμπλέκονται στην παραγωγή, 
πώληση, ενοικίαση, συντήρηση ή 
επισκευή οχημάτων θα πρέπει να 
διατηρούν παρόμοιες δραστηριότητες 
ξεχωριστές από τις οργανωτικές πτυχές, 
τις πτυχές του προσωπικού και τις 
οικονομικές πτυχές υλοποίησης τεχνικών 
ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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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

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα πρότυπα τεχνικών ελέγχων θα 
πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό επίπεδο 
και να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη,
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη τα οποία 
ήδη έχουν ένα υψηλότερο από ό,τι 
απαιτείται επίπεδο τεχνικών ελέγχων να 
διατηρήσουν τα υψηλότερα αυτά 
πρότυπα και να τα προσαρμόσουν στην 
τεχνική πρόοδο όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιμο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός καθορίζει ελάχιστα επίπεδα τεχνικών προτύπων. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν ή να εισάγουν υψηλότερα πρότυπα.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 
οχημάτων που διεξάγεται βάσει ελάχιστων 
τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων με 
σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
οδικής ασφάλειας καθώς και προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον 
τέσσερις τροχούς, τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
επιβατών και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις
καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού 
– κατηγορία οχημάτων M1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί 
πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και
των αποσκευών τους, και τα οποία δεν 
διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων
καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού 
– κατηγορία οχημάτων M1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορολογία που έχει προσαρμοσθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ 
θέσεις καθημένων πλην της θέσης του 
οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και 
M3,

– τα οποία έχουν σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί πρωτίστως για τη 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, και τα οποία διαθέτουν άνω των
οκτώ θέσεων καθημένων επιπλέον της 
θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων 
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M2 και M3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορολογία που έχει προσαρμοσθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον 
τέσσερις τροχούς, τα οποία
χρησιμοποιούνται συνήθως για τη
μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης 
αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg –
κατηγορία οχημάτων N1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί 
πρωτίστως για την μεταφορά 
εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους -
κατηγορία οχημάτων Ν1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορολογία που έχει προσαρμοσθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής 
μάζας άνω των 3.500kg - κατηγορίες
οχημάτων N2 και N3,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί 
πρωτίστως για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα 
που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους -
κατηγορίες οχημάτωνΝ2 και Ν3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορολογία που έχει προσαρμοσθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
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Τροπολογία 13
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 τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, 
καθώς και για την εξυπηρέτηση 
προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα που 
δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους -
κατηγορίες οχημάτων Ο1 και Ο2,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορολογία που έχει προσαρμοσθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 
μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 
3.500 kg – κατηγορίες οχημάτων O3 και 
O4,

– ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, 
καθώς και για την εξυπηρέτηση 
προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα που 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες 
οχημάτων Ο3 και Ο4,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορολογία που έχει προσαρμοσθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) ως «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»
νοείται κάθε όχημα το οποίο θεωρείται 
ιστορικού ενδιαφέροντος από το κράτος 
μέλος στο οποίο έχει ταξινομηθεί ή από 
έναν από τους εγκεκριμένους 
οργανισμούς που έχει ορίσει το κράτος 
αυτό και πληροί όλες τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τα οχήματα 
ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – 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 καθώς και το 
αμάξωμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος έχουν τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της ύπαρξής 
τους. Ως εκ τούτου, μόνο ουσιώδεις αλλαγές θα πρέπει να αποκλείουν ένα όχημα από το να 
θεωρείται ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προϋπόθεση θα ήταν πολύ περιοριστική, επειδή μια αλλαγή στην εμφάνιση 
είναι αρκετά κοινή στον κύκλο ζωής των ιστορικών οχημάτων, ιδιαίτερα για τα παλαιότερα από 
αυτά.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – 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) ως «τεχνικός έλεγχος» νοείται μια 
επιθεώρηση για να εξασφαλισθεί ότι ένα 
όχημα είναι ασφαλές για χρήση στους 
δημόσιους δρόμους και συμμορφώνεται 
με τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να διασαφηνισθεί και να προσαρμοσθεί στον σκοπό της περιοδικής 
δοκιμής τεχνικού ελέγχου, η οποία στοχεύει στο να αξιολογήσει την σωστή λειτουργικότητα των 
συστημάτων ασφαλείας και των περιβαλλοντικών συστημάτων. Η έγκριση τύπου θα πρέπει να 
αποτελεί μόνο μια αναφορά ως προς το χρόνο για να γίνεται κατανοητό με ποιο τρόπο η 
ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις σχετίζονται με το όχημα. Οι εν λόγω απαιτήσεις 
δεν αφορούν τα μηχανικά ή κατασκευαστικά τμήματα καθεαυτά.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν 3. Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν , 
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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.

δωρεάν, στα κέντρα τεχνικού ελέγχου 
καθώς και στους κατασκευαστές 
εξοπλισμού ελέγχου ή, αναλόγως, στην 
αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις τεχνικής 
φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το 
παράρτημα I. Για τους κατασκευαστές 
εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου, η εν λόγω 
πληροφορία περιλαμβάνει την 
πληροφορία που απαιτείται για να 
επιτραπεί στον εξοπλισμό τεχνικού 
ελέγχου να διεξαγάγει μια αξιολόγηση 
επιτυχίας ή αποτυχίας όσον αφορά την 
λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών 
συστημάτων ελέγχου του οχήματος. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα τα οποία απαιτούνται για να αναπτύξουν εξοπλισμό ο οποίος θα λειτουργεί σωστά.

Τροπολογία 20
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, L5e, L6e και L7e: τέσσερα έτη από 
την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα
ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη 
συνέχεια κάθε δύο έτη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των ελέγχων των μοτοσικλετιστών θα πρέπει επίσης να αξιολογείται σε σχέση με 
το οικονομικό και διοικητικό βάρος που αυτό επιφέρει στους κατόχους μοτοσικλετών. Για να 
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επιτευχθεί ο στόχος της ενισχυμένης οδικής ασφάλειας πρέπει να εξεύρουμε την σωστή
ισορροπία μεταξύ της συχνότητας των ελέγχων και του πρόσθετου βάρους για τους πολίτες. Θα 
πρέπει να αποφευχθούν άχρηστα και κατάλληλα βάρη στους κατόχους μοτοσικλετιστών. Η 
διατύπωση «4+2+2» είναι πλέον αναλογική απ’ αυτή την άποψη. 

Τροπολογία 21
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. en

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα ελέγχων «4+2+2» γι’ αυτές τις κατηγορίες οχημάτων είναι αναλογική με τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Άλλες κατηγορίες οχημάτων: σε χρονικά 
διαστήματα τα οποία καθορίζονται από 
το κράτος μέλος στο οποίο το όχημα 
ταξινομήθηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων για τις 
κατηγορίες οχημάτων που δεν διέπονται από άλλες διατάξεις του άρθρου 5. 

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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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

Αιτιολόγηση

Υφίσταται κίνδυνος παραποίησης των οδομέτρων που συνδέεται με την προτεινόμενη διάταξη.

Τροπολογία 24
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

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι οχημάτων πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στους ισχύοντες τεχνικούς 
ελέγχους σε περίπτωση εκ νέου ταξινόμησης. Η διασυνοριακή πτυχή της εκ νέου ταξινόμησης 
διέπεται από την τροπολογία 26.

Τροπολογία 25
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 

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 
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του παραρτήματος II. του παραρτήματος II. Ο έλεγχος μπορεί 
ακόμη να περιλαμβάνει την εξακρίβωση 
αν τα αντίστοιχα μέρη και 
κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος 
ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας και 
περιβάλλοντος που ίσχυαν κατά το χρόνο 
της έγκρισης, ή κατά περίπτωση, του 
μετεξοπλισμού του οχήματος. 

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 ΠΤΕ. Η τροπολογία λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου (C-150/11). 

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από 
ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 

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

ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που καθορίζονται στο 
παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
εισαγάγουν πρόσθετες απαιτήσεις 
ικανότητας και εκπαίδευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ικανότητας και εκπαίδευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα VI είναι οι 
ελάχιστες και τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των επιθεωρητών, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι 
το ίδιο άτομο δεν εμπλέκεται τόσο στην επιδιόρθωση και συντήρηση του οχήματος πριν και 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Τροπολογία 29
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 

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 
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τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού 
ελέγχου, των κατασκευαστών εξοπλισμού 
ελέγχου και των κατασκευαστών 
οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εισαγωγή

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 πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – 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 επικαιροποίηση μόνο του
καθορισμού της κατηγορίας του 
οχήματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στην 
περίπτωση αλλαγών που επέρχονται στις 
κατηγορίες οχημάτων λόγω 
τροποποιήσεων στην νομοθεσία έγκρισης 
τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1, χωρίς να επηρεάζει το 
πεδίο ή την συχνότητα του ελέγχου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο έχει διασαφηνιστεί με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οιαδήποτε αλλαγή στις κατηγορίες 
των οχημάτων συνδέεται με τις αλλαγές της νομοθεσίας έγκρισης τύπου. Αυτό θα δώσει στην 
Επιτροπή την απαραίτητη ευελιξία για να εξασφαλίσει την συνέπεια μεταξύ αλλαγών στις 
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κατηγορίες οχημάτων όσον αφορά την έγκριση τύπου και την νομοθεσία ΠΤΕ ενώ θέτει 
ταυτόχρονα σαφή όρια στην εν λόγω εξουσιοδότηση. 

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την επικαιροποίηση των παραρτημάτων 
με βάση την τεχνική πρόοδο ή για να 
ληφθεί υπόψη τροποποίηση διεθνούς ή 
ενωσιακής νομοθεσίας.

– την επικαιροποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων:

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Παράρτημα II σημείο 3 σε σχέση με τις 
μεθόδους, τους λόγους για αστοχία και το 
Παράρτημα V, στην περίπτωση 
διαθεσιμότητας πλέον αποτελεσματικών 
και αποδοτικών μεθόδων ελέγχου, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασαφηνιστούν τα όρια όσον αφορά την ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή. 

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Παράρτημα II σημείο 3 σε σχέση με τον 
κατάλογο των σημείων ελέγχου, των 
μεθόδων, των λόγων αστοχίας και 
αξιολόγησης των ελλείψεων και 
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Παράρτημα V, με σκοπό να 
προσαρμοσθούν αυτά στην εξέλιξη της 
νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά την 
ασφάλεια ή το περιβάλλον. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασαφηνιστούν τα όρια όσον αφορά την ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή.

Τροπολογία 35
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 εξουσία για έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με 
την αρμοδιότητα το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η αρμοδιότητα 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 της κάθε 
περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Αναφορές

Το αργότερο[πέντε έτη από την 
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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 εάν υφίσταται επαρκές επίπεδο
εναρμόνισης για να επιτρέψει την πλήρη 
αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε όλη 
την Ένωση.  Η έκθεση υποβάλλεται μετά 
από διαβούλευση της επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 16. Η έκθεση 
συνοδεύεται, εφόσον αυτό κριθεί 
κατάλληλο, από νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεωθεί να υποβάλει έκθεση στους συννομοθέτες σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού.  Η έκθεση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναλύει επιλογές για 
περαιτέρω εξέλιξη προς την πλήρη εσωτερική αγορά στον τομέα των ΠΤΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

I. Υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους μηχανοκίνητων 
οχημάτων. 
Η Οδηγία 2009/40/ΕΚ καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τακτικούς ελέγχους των οχημάτων. Η 
Οδηγία εφαρμόζεται σε επιβατικά οχήματα, λεωφορεία και πούλμαν καθώς και βαρέα 
οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και στα ρυμουλκούμενά τους, αλλά δεν εφαρμόζεται σε 
σκούτερ και μοτοσικλέτες. 

II. Νέα πρόταση για εθνικό έλεγχο

Η Επιτροπή υπέβαλε νέους κανόνες σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο με σκοπό να ενισχύσει 
περαιτέρω την οδική ασφάλεια και να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η πρόταση συνάδει με τους στόχους οδικής ασφάλειας που καθορίζονται 
στην Λευκή Βίβλο σχετικά με τον «Χάρτη Πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών». 
Η πρόταση βασίζεται στην θέσπιση κοινών ελάχιστων προδιαγραφών σε επίπεδο ΕΕ για 
ελέγχους σε οχήματα, με τα κράτη μέλη να είναι ελεύθερα να προχωρήσουν περαιτέρω και να 
εισαγάγουν υψηλότερα πρότυπα εφόσον το θεωρούν αυτό κατάλληλο.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι:
1. Υποχρεωτικός έλεγχος σε επίπεδο ΕΕ για τα σκούτερ και τις μοτοσικλέτες.  Το πεδίο 
οχημάτων το οποίο θα ελέγχονται θα επεκταθεί σ’ αυτήν την ομάδα ιδιαίτερου υψηλού 
κινδύνου όσον αφορά τους οδικούς χρήστες.  Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα (κάτω από 
3,5 τόνους) θα ελέγχονται επίσης.  Οι εν λόγω κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται επί του 
παρόντος από το σύστημα που ισχύει στην ΕΕ. Ο έλεγχός τους παραμένει στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών. 
2. Αύξηση της συχνότητας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων.  Επί του παρόντος, τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά κλειστά φορτηγά (vans) (μέχρι 
3,5 τόνους) που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των έξι ετών ελέγχονται το λιγότερο μια φορά κάθε 
2 έτη. Προτείνεται αυτά να ελέγχονται το λιγότερο μια φορά ανά έτος μετά τα έξι έτη.  Αυτό 
σημαίνει μια αλλαγή σε σύστημα 4-2-1 αντί του ισχύοντος σήμερα 4-2-2.  Η προσέγγιση 4-2-
1 προτείνεται επίσης για τα σκούτερ και τις μοτοσικλέτες. Επιπλέον προτείνεται να αυξηθεί η 
συχνότητα των ελέγχων για αυτοκίνητα και ελαφρά κλειστά φορτηγά με υψηλό αριθμό 
διανυθέντων χιλιομέτρων (160.000 km).  Τα εν λόγω οχήματα θα ελέγχονται μία φορά ανά 
έτος μετά τον πρώτο έλεγχο (σύστημα 4-1-1 αντί για του υφιστάμενου συστήματος 4-2-2),
εάν έχουν κατά την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου (μετά 4 έτη) αριθμό διανυθέντων 
χιλιομέτρων πάνω από 160 000 km. Αυτό θα εναρμόσει τους ελέγχους τους σε σχέση με άλλα 
οχήματα με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως τα ταξί, ασθενοφόρα κ.λπ. 
3. Προτείνεται να καθοριστούν ελάχιστα επίπεδα δεξιοτήτων καθώς και απαιτήσεις 
εκπαίδευσης για τους επιθεωρητές. 
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4. Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων των οχημάτων με τον καθορισμό κοινών κατώτατων 
προτύπων για αστοχίες και εξοπλισμό. 

5. Πάταξη της απάτης όσον αφορά τον πραγματικό αριθμό χιλιομέτρων, με καταγραφόμενες 
αναγνώσεις χιλιομέτρων.

6. Υποχρεωτικός έλεγχος όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία που σχετίζονται με την 
ηλεκτρονική ασφάλεια.

Εθνικά κοινοβούλια: Τα εθνικά κοινοβούλια της Γαλλίας, Ολλανδίας, Σουηδίας και Κύπρου 
εξέφρασαν επίσημα αντιρρήσεις αναφέροντας ότι η πρόταση παραβιάζει την αρχή της 
επικουρικότητας της ΕΕ. 

Η άποψη του εισηγητή

Θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζητήσεως 
κατά πόσο τα προτεινόμενα μέτρα είναι αναλογικά προς τους επιδιωκόμενους στόχους.  Η 
επίπτωση της πρότασης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά με σκοπό να αποφευχθούν περιττά οικονομικά και διοικητικά βάρη.  Θα πρέπει 
να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα εξισορροπημένο αποτέλεσμα. 

Υπό το φως των ανωτέρω, ο εισηγητής σας προτείνει:
1. Συχνότητα των ελέγχων και κατηγορίες των οχημάτων: Ο εισηγητής σας υποστηρίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί ο τεχνικός έλεγχος στα σκούτερ και τις μοτοσικλέτες 
επειδή αντιπροσωπεύουν μια ομάδα χρηστών υψηλού κινδύνου. Όμως, θεωρεί ότι θα ήταν 
καταλληλότερο να αλλάξει η συχνότητα από το σύστημα 4-2-1 σε 4-2-2 για τις εν λόγω 
κατηγορίες οχημάτων.  Η προσέγγιση 4-2-2 αντιπροσωπεύει επίσης μια εξισορροπημένη 
προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων καθώς διάφορες 
μελέτες σχετικά με τον σύνδεσμο μεταξύ των ατυχημάτων και των τεχνικών αστοχιών, 
καταλήγουν σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα από απόψεως συνεπειών πλέον συχνών ελέγχων 
για την οδική ασφάλεια. Παρ’ όλα ταύτα, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει περαιτέρω και να 
αξιολογήσει το εν λόγω θέμα και να υποβάλει έκθεση στους συνεισηγητές. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν πλέον συχνούς ελέγχους. Το κριτήριο των 
διανυθέντων χιλιομέτρων θα μπορούσε να θέσει ερωτήματα σε σχέση με την παραποίηση των 
οδομέτρων. Προτείνεται ως εκ τούτου, το στοιχείο αυτό να μην συμπεριληφθεί στην 
πρόταση.
2. Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι μέθοδοι των ελέγχων, όπως καθορίζονται στα Παραρτήματα, 
θα πρέπει να θεωρηθούν ως ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν υψηλότερα πρότυπα.  Η αρχή αυτή καθορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της προτάσεως.  Ο εισηγητής σας προτείνει τροπολογίες με 
σκοπό την ενίσχυσης της εν λόγω αρχής.  Το αυτό ισχύει σχετικά με τις απαιτήσεις όσον 
αφορά τα προσόντα για τους επιθεωρητές, οι οποίες επίσης θα πρέπει να θεωρούνται ως
ελάχιστες. 

3. Είναι σημαντικό οι τεχνικοί έλεγχοι να διεξάγονται από καλά εκπαιδευμένους 
μορφωμένους και ανεξάρτητους επιθεωρητές.  Προτείνεται να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των 
επιθεωρητών καθώς και να αρθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. 
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4. Ιστορικά οχήματα: έχει αναγνωριστεί ότι τα ιστορικά οχήματα θα πρέπει να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας ΕΕ.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 
διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τις δικές τους εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό 
και τον έλεγχο των οχημάτων αυτών.  Ενώ η πρόταση αντιπροσωπεύει μια στερεά βάση για 
περαιτέρω συζήτηση, ο εισηγητής σας θεωρεί ότι ο ορισμός των ιστορικών οχημάτων είναι 
ιδιαίτερα αυστηρός και προτείνει την αλλαγή του ορισμού ώστε να τον καταστήσει πλέον 
ευέλικτο. 

5. Σε περίπτωση διασυνοριακής εκ νέου ταξινόμησης οχημάτων, συνιστάται να ληφθεί υπόψη 
η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-150/11).

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: Ενώ απαιτείται κάποιος βαθμός ευελιξίας με σκοπό να 
εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, το κείμενο της 
Επιτροπής είναι μάλλον αμφιλεγόμενο. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής σας θα πρότεινε να 
καθοριστούν πλέον αυστηρά όρια στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. 


