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Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην 

Ένωση 
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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

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 θα 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. Το βασικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση της καλής 
τεχνικής κατάστασης θα πρέπει να είναι 
οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Οι οδικοί 
τεχνικοί έλεγχοι των οχηµάτων 
επαγγελµατικής χρήσεως θα πρέπει να 
είναι απλώς συµπληρωµατικοί των 
περιοδικών ελέγχων και θα πρέπει να 
στοχεύουν σε κυκλοφορούντα οχήµατα 
που συνιστούν άµεσο κίνδυνο για την 
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οδική ασφάλεια·  

Αιτιολόγηση 

Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως πρέπει να είναι απλώς 

συµπληρωµατικοί των περιοδικών τεχνικών ελέγχων και να στοχεύουν σε οχήµατα που συνιστούν 

άµεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. 

Τροπολογία  2 

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 ότι, µε ένα 

καθεστώς αιφνίδιων οδικών τεχνικών 

ελέγχων, µετά τη διάθεσή τους στην 

αγορά, τα οχήµατα εξακολουθούν να 
πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας καθ’ όλο 
τον κύκλο ζωής τους. 

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισµένα 

τεχνικά πρότυπα, απαιτήσεις και 
περιβαλλοντικά πρότυπα για την 
ασφάλεια των οχηµάτων. Είναι ωστόσο 

αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι, µε ένα 

καθεστώς αιφνίδιων οδικών τεχνικών 

ελέγχων, µετά τη διάθεσή τους στην 

αγορά, τα οχήµατα παραµένουν από 
τεχνική άποψη σε καλή κατάσταση, καθ’ 
όλο τον κύκλο ζωής τους. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) ∆εδοµένου ότι, όπως αποδεικνύεται 
στην έκθεση της Επιτροπής για την 
εφαρµογή της οδηγίας 2000/30/ΕΚ, σε 
πολλά οχήµατα στα οποία διενεργούνται 
αιφνίδιοι τεχνικοί έλεγχοι δεν 
ανακαλύπτονται τεχνικά ελαττώµατα, η 
επιλογή των οχηµάτων για οδικούς 
τεχνικούς ελέγχους θα πρέπει να 
βασίζεται στο χαρακτηρισµό 
επικινδυνότητας των µεταφορέων και να 
εστιάζουν σε επιχειρήσεις υψηλού 
κινδύνου ούτως ώστε να περιορίζονται οι 
επιβαρύνσεις µεταφορέων που διατηρούν 
τα οχήµατά τους µε ορθό τρόπο. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(6) Για το λόγο αυτό, οι οδικοί τεχνικοί 
έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µέσω 
συστήµατος διαβάθµισης των κινδύνων µε 
βάση τον αριθµό και την σοβαρότητα των 
αστοχιών που διαπιστώνεται σε οχήµατα 
που χρησιµοποιούν µεµονωµένες 
επιχειρήσεις που αναφέρονται σε 
τυποποιηµένα πιστοποιητικά τεχνικών 
ελέγχων και εκθέσεις οδικών ελέγχων. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6a) Λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο της 
κυκλοφορίας οχηµάτων επαγγελµατικής 
χρήσης µεταξύ των κρατών µελών, και 
προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν 
διακρίσεις µε βάση τη χώρα ταξινόµησης 
του οχήµατος, το σύστηµα διαβάθµισης 
της επικινδυνότητας θα πρέπει να 
εφαρµόζεται σε όλη την Ένωση και να 
βασίζεται σε επαρκές επίπεδο 
εναρµόνισης των περιοδικών τεχνικών 
ελέγχων και των οδικών ελέγχων µεταξύ 
όλων των κρατών µελών. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων 
όσον αφορά τους όρους που πρέπει να 
πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα 
θέσπισε το Ευρωπαϊκό Μητρώο 
Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών 
(ERRU). Το ERRU επιτρέπει τη 
διασύνδεση εθνικών ηλεκτρονικών 
µητρώων επιχειρήσεων µεταφορών σε 
ολόκληρη την Ένωση, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Η χρήση του εν λόγω συστήµατος, που 
διαχειρίζεται η αρµόδια αρχή κάθε 
κράτους µέλους, διευκολύνει τη 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών 
και µειώνει το κόστος που συνεπάγονται 
οι έλεγχοι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 
και για τους διοικητικούς φορείς. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) 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 
τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Για να αποφευχθεί άσκοπος 

διοικητικός φόρτος και κόστος και για να 

βελτιωθεί η απόδοση των ελέγχων, πρέπει 

να επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα 
οχήµατα που χρησιµοποιούνται από 

επιχειρήσεις που δεν συµµορφώνονται µε 

τα πρότυπα οδικής ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ τα 

οχήµατα που χρησιµοποιούνται από 

υπεύθυνες επιχειρήσεις που µεριµνούν για 

την ασφάλεια και την ορθή συντήρησή 
τους πρέπει να επιβραβεύονται µε 
λιγότερο συχνούς ελέγχους. 

(10) Για να αποφευχθεί άσκοπος 

διοικητικός φόρτος και κόστος και για να 

βελτιωθεί η απόδοση των ελέγχων, θα 

πρέπει να µπορούν να αποφασίζουν οι 
αρµόδιες εθνικές αρχές ότι τα οχήµατα 
που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις 

που δεν συµµορφώνονται µε τα πρότυπα 

οδικής ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, επιλέγονται κατά 
προτεραιότητα, ενώ τα οχήµατα που 
χρησιµοποιούνται από υπεύθυνες 

επιχειρήσεις που µεριµνούν για την 

ασφάλεια και την ορθή συντήρησή 

επιβραβεύονται µε λιγότερο συχνούς 

ελέγχους. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ο οδικός τεχνικός έλεγχος της 

κατάστασης των οχηµάτων πρέπει να 

συνίσταται σε αρχικό και, εάν χρειάζεται, 

σε πιο λεπτοµερή έλεγχο. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι έλεγχοι πρέπει να 

καλύπτουν όλα τα σχετικά µέρη και 

συστήµατα των οχηµάτων. Για να 

επιτευχθεί πιο εναρµονισµένος έλεγχος 

όλων των δυνατών σηµείων, πρέπει να 

καθιερωθούν µέθοδοι ελέγχου και 

παραδείγµατα αστοχιών, καθώς και 

αξιολόγησή τους ανάλογα µε τη 

σοβαρότητά τους. 

(11) Ο οδικός τεχνικός έλεγχος της 

κατάστασης των οχηµάτων θα πρέπει να 

συνίσταται σε αρχικό και, εάν χρειάζεται, 

σε πιο λεπτοµερή έλεγχο. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι έλεγχοι θα πρέπει να 

καλύπτουν όλα τα σχετικά µέρη και 

συστήµατα των οχηµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλούς 
στοιβασίας του φορτίου. Για να επιτευχθεί 
πιο εναρµονισµένος έλεγχος όλων των 

δυνατών σηµείων, θα πρέπει να 

καθιερωθούν µέθοδοι ελέγχου και 

παραδείγµατα αστοχιών, καθώς και 

αξιολόγησή τους ανάλογα µε τη 

σοβαρότητά τους. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται η χρήση προτύπων όσον 
αφορά την ασφαλή στοιβασία του 
φορτίου και την αξιολόγησή της. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) ∆εδοµένου ότι η ορθή απόδοση των 
ελαστικών συνδέεται στενά µε την πίεσή 
τους, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο επέκτασης της υποχρεωτικής 
τοποθέτησης συστηµάτων 
παρακολούθησης της πίεσης των 
ελαστικών, όπως ορίζεται στον 
κανονισµό της UNECE (Οικονοµική 
Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την 
Ευρώπη) αριθ. 64.02, και στα οχήµατα 
επαγγελµατικής χρήσεως και η λειτουργία 
των συστηµάτων αυτών θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να ελέγχεται κατά τους 
οδικούς τεχνικούς ελέγχους. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Τα κράτη µέλη µπορούν να 
ελέγχουν την ασφαλή στοιβασία του 
φορτίου κατά τους οδικούς τεχνικούς 
ελέγχους σύµφωνα µε ισχύοντα πρότυπα. 
Το αποτέλεσµα των εν λόγω ελέγχων δεν 
θα πρέπει να ενταχθεί στο σύστηµα 
διαβάθµισης του κινδύνου έως ότου 
εναρµονιστούν οι κανόνες για την ασφαλή 
στοιβασία του φορτίου σε επίπεδο 
Ένωσης. Εν αναµονή µιας τέτοιας 
εναρµόνισης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
η εφαρµογή των ευρωπαϊκών προτύπων 
και των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων 
γραµµών βέλτιστων πρακτικών για την 
ασφαλή στοιβασία του φορτίου για τις 
οδικές µεταφορές για σκοπούς 
αξιολόγησης. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 



 

 

 PE509.954/ 7 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι εκθέσεις των οδικών τεχνικών 

ελέγχων συντάσσονται σε πολλά κράτη 

µέλη µε ηλεκτρονικά µέσα. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να παραδίδεται 
στον οδηγό έντυπο αντίγραφο της έκθεσης 
ελέγχου. Όλα τα δεδοµένα και οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από τους 

οδικούς τεχνικούς ελέγχους πρέπει να 

διαβιβάζονται σε κοινό αρχείο του κράτους 

µέλους, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η 

επεξεργασία αυτών των δεδοµένων και η 

διαβίβαση των πληροφοριών να µην 

επιφέρει πρόσθετο διοικητικό φόρτο. 

(12) Οι εκθέσεις των οδικών τεχνικών 

ελέγχων συντάσσονται σε πολλά κράτη 

µέλη µε ηλεκτρονικά µέσα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, είναι σηµαντικό να 
αξιοποιούνται πλήρως τα πλεονεκτήµατα 
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, και θα 
πρέπει να ελαχιστοποιούνται τα έντυπα 
αντίγραφα της έκθεσης ελέγχου. Όλα τα 
δεδοµένα και οι πληροφορίες που 

συλλέγονται από τους οδικούς τεχνικούς 

ελέγχους θα πρέπει να διαβιβάζονται σε 

κοινό αρχείο του κράτους µέλους, ώστε να 

καθίσταται ευκολότερη η επεξεργασία 

αυτών των δεδοµένων και η διαβίβαση των 

πληροφοριών να µην επιφέρει 

οποιοδήποτε πρόσθετο διοικητικό φόρτο. 

Αιτιολόγηση 

Οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι πρέπει να αποτελούν το βασικό µέσο για τη διασφάλιση της καλής 

κατάστασης όλων των οχηµάτων και οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι των οχηµάτων επαγγελµατικής 

χρήσεως πρέπει να είναι απλώς συµπληρωµατικοί και να στοχεύουν σε οχήµατα που συνιστούν 

άµεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Πρέπει να εισαχθεί παράλληλη τροπολογία στην πρόταση 

για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η χρήση κινητών µονάδων ελέγχου 

µειώνει την καθυστέρηση και το κόστος 

για τους µεταφορείς, διότι είναι δυνατή η 

απευθείας εκτέλεση λεπτοµερών οδικών 

ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 

µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται σε 
ορισµένες περιπτώσεις ώστε να είναι 
διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι. 

(13) Η χρήση κινητών µονάδων ελέγχου 

µειώνει την καθυστέρηση και το κόστος 

για τους µεταφορείς, διότι είναι δυνατή η 

απευθείας εκτέλεση λεπτοµερών οδικών 

ελέγχων. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου 

µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται ώστε 

να είναι διεξοδικότεροι οι τεχνικοί έλεγχοι 
εφόσον γειτνιάζουν άµεσα. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13a) Προσωπικό το οποίο διενεργεί 
αρχικούς οδικούς ελέγχους θα πρέπει να 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να 
πραγµατοποιεί οπτικούς ελέγχους µε 
αποτελεσµατικό τρόπο. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14a) ∆εν θα πρέπει να καταβάλλονται 
τέλη για τη διενέργεια των αρχικών 
οδικών τεχνικών ελέγχων από 
επιχειρήσεις ή οδηγούς. Ωστόσο, για να 
µετριάσουν τις δαπάνες που προκύπτουν 
από τη χρήση του τεχνικού εξοπλισµού 
για διεξοδικότερο οδικό έλεγχο είτε από 
κινητή µονάδα ελέγχου είτε σε 
πλησιέστερο κέντρο ελέγχου, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιβάλουν τέλη εάν έχουν διαπιστωθεί 
σηµαντικές ή επικίνδυνες αστοχίες, οι 
οποίες υποδεικνύουν ότι η επιχείρηση που 
χρησιµοποιεί το όχηµα δεν έχει 
συµµορφωθεί µε την ευθύνη της να 
διατηρεί το όχηµα σε καλή τεχνική 
κατάσταση. Με σκοπό να περιοριστεί το 
οικονοµικό βάρος για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις, το ύψος του επιβαλλόµενου 
τέλους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσό που καταβάλλεται για τη διενέργεια 
ενός περιοδικού οδικού ελέγχου για την 
ίδια κατηγορία οχήµατος. Τυχόν έσοδα ή 
εισόδηµα που προέρχεται από την 
επιβολή των εν λόγω τελών θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της 
οδικής ασφάλειας. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

κρατών µελών, πρέπει κάθε κράτος µέλος 

να έχει έναν φορέα ο οποίος θα λειτουργεί 

ως σηµείο επαφής µε άλλες αρµόδιες 

αρχές. Ο φορέας αυτός πρέπει επίσης να 

συλλέγει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. 

Επίσης, τα κράτη µέλη πρέπει να 

εφαρµόζουν στην επικράτειά τους 

συνεκτική εθνική στρατηγική ελέγχου και 

δύνανται να ορίζουν ενιαίο φορέα για τον 

συντονισµό της εφαρµογής της. Οι 

αρµόδιες αρχές σε κάθε κράτος µέλος 

πρέπει να ορίσουν διαδικασίες για τον 

καθορισµό των προθεσµιών και του 

περιεχοµένου των διαβιβαζόµενων 

πληροφοριών. 

(16) Για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

κρατών µελών, θα πρέπει κάθε κράτος 

µέλος να έχει έναν φορέα ο οποίος θα 

λειτουργεί ως σηµείο επαφής µε άλλες 

αρµόδιες αρχές. Ο φορέας αυτός θα πρέπει 

επίσης να συλλέγει τα σχετικά στατιστικά 

στοιχεία, και ιδίως σε σχέση µε τις 
κατηγορίες των οχηµάτων 
επαγγελµατικής χρήσεως που ελέγχονται 
κατά τη διάρκεια οδικών τεχνικών 
ελέγχων, τον αριθµό και το είδος των 
αστοχιών που έχουν διαπιστωθεί και τη 
σοβαρότητά τους. Επίσης, τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να εφαρµόζουν στην επικράτειά 

τους συνεκτική εθνική στρατηγική ελέγχου 

και δύνανται να ορίζουν ενιαίο φορέα για 

τον συντονισµό της εφαρµογής της. Οι 

αρµόδιες αρχές σε κάθε κράτος µέλος θα 

πρέπει να ορίσουν διαδικασίες για τον 

καθορισµό των προθεσµιών και του 

περιεχοµένου των διαβιβαζόµενων 

πληροφοριών. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για να καταστεί δυνατή η 

παρακολούθηση του εφαρµοζόµενου 

καθεστώτος οδικού τεχνικού ελέγχου στην 

Ένωση τα κράτη µέλη πρέπει να 

κοινοποιούν ανά διετία στην Επιτροπή τα 
αποτελέσµατα των εκτελούµενων οδικών 

τεχνικών ελέγχων. Η Επιτροπή πρέπει να 

αναφέρει τα συλλεγόµενα δεδοµένα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

(17) Για να καταστεί δυνατή η 

παρακολούθηση του εφαρµοζόµενου 

καθεστώτος οδικού τεχνικού ελέγχου στην 

Ένωση τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 31 
Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους τα 
αποτελέσµατα των εκτελούµενων οδικών 

τεχνικών ελέγχων. Η Επιτροπή θα πρέπει 

να αναφέρει τα συλλεγόµενα δεδοµένα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 20, δεν είναι σαφής η συχνότητα µε την οποία τα κράτη µέλη 

πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσµατα στην Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, η αιτιολογική σκέψη 

17 πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 20. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17a) Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η 
απώλεια χρόνου για τις επιχειρήσεις και 
τους οδηγούς και να αυξηθεί η γενικότερη 
αποτελεσµατικότητα, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η εκτέλεση οδικών τεχνικών 
ελέγχων, παράλληλα µε ελέγχους για να 
εξακριβωθεί η συµµόρφωση µε την 
κοινωνική νοµοθεσία στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών, και ειδικότερα τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 
σχετικά µε την εναρµόνιση ορισµένων 
κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών1, της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ και του κανονισµού του 
Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 της 
20ής ∆εκεµβρίου 1985 σχετικά µε την 
συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών. 

 _____________ 

 
1 ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1. 

 2 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει καθεστώς 

οδικού τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων 

επαγγελµατικής χρήσεως που 

κυκλοφορούν στο έδαφος των κρατών 

µελών. 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει καθεστώς 
οδικού τεχνικού ελέγχου όσον αφορά την 
κατάσταση των οχηµάτων επαγγελµατικής 
χρήσεως που κυκλοφορούν στο έδαφος 

των κρατών µελών. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι 
διενεργούνται χωρίς διακρίσεις λόγω της 
ιθαγένειας του οδηγού ή της χώρας 
ταξινόµησης ή της χώρας στην οποία έχει 
τεθεί σε κυκλοφορία το εν λόγω όχηµα 
επαγγελµατικής χρήσεως. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα 

επαγγελµατικά οχήµατα, των οποίων η εκ 

κατασκευής ταχύτητα υπερβαίνει τα 25 

km/h, των κάτωθι κατηγοριών που 

καθορίζονται στην οδηγία 2007/46//ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου: 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα 

επαγγελµατικά οχήµατα, των οποίων η εκ 

κατασκευής ταχύτητα υπερβαίνει τα 25 

km/h, των κάτωθι κατηγοριών που 

καθορίζονται στην 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 
ρυµουλκουµένων µηχανηµάτων τους, 
καθώς και των συστηµάτων, 
κατασκευαστικών στοιχείων και 
χωριστών τεχνικών ενοτήτων των 
οχηµάτων αυτών και στην οδηγία 
2007/46//ΕΚ : 

Αιτιολόγηση 

Ορισµένα µοντέλα ελκυστήρων θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού επειδή χρησιµοποιούνται συχνά στο δηµόσιο οδικό δίκτυο για εµπορικούς 

σκοπούς. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– µηχανοκίνητα οχήµατα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 

επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ 

- µηχανοκίνητα οχήµατα και τυχόν 
συνδεδεµένα ρυµουλκούµενα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
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θέσεων πλην της θέσης του οδηγού – 

κατηγορίες οχηµάτων M2 και M3, 
επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ 

θέσεων πλην της θέσης του οδηγού – 

κατηγορίες οχηµάτων M2 και M3, 

Αιτιολόγηση 

Κρίνεται σκόπιµος ο έλεγχος όλων των ρυµουλκούµενων, ανεξαρτήτως µεγέθους ή τύπου, όταν 

χρησιµοποιούνται µε οχήµατα κατηγορίας Μ2 και Μ3 µε σκοπό την σαφέστερη και απλούστερη 

εφαρµογή της ρύθµισης. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 

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, 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Είναι συζητήσιµο, κατά πόσο η φθορά των συστατικών µερών στα οχήµατα κατηγορίας Ν1 

οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό ατυχηµάτων και ως εκ τούτου επηρεάζει την οδική ασφάλεια. 

Επιπλέον, η επέκταση της απαιτήσεως επιθεώρησης σε µια ευρύτερη σειρά οχηµάτων 

επαγγελµατικής χρήσεως, θα είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικά µεγαλύτερη οικονοµική και 

διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές που είναι αρµόδιες για τις επιθεωρήσεις των οχηµάτων. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

 

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 και τυχόν 
συνδεδεµένα ρυµουλκούµενα για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, µέγιστης 

αποδεκτής µάζας άνω των 3 500kg - 
κατηγορίες οχηµάτων N2 και N3, 

Αιτιολόγηση 

Κρίνεται σκόπιµος ο έλεγχος όλων των ρυµουλκούµενων, ανεξαρτήτως µεγέθους ή τύπου, όταν 

χρησιµοποιούνται µε οχήµατα κατηγορίας Μ2 και Μ3 µε σκοπό την σαφέστερη και απλούστερη 

εφαρµογή της ρύθµισης. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 
µέγιστης αποδεκτής µάζας έως 3 500 kg 
– κατηγορίες οχηµάτων O1 και O2, 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 
µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω των 
3 500 kg – κατηγορίες οχηµάτων O3 και 
O4. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ελέγχονται κανονικά όταν χρησιµοποιούνται µε οχήµατα εµπορικής χρήσεως, εποµένως δεν 

χρειάζεται περαιτέρω προσδιορισµός. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας Τ5, 
οι οποίοι χρησιµοποιούνται κυρίως στις 
επαγγελµατικές οδικές µεταφορές , των 
οποίων η εκ κατασκευής ταχύτητα 
υπερβαίνει τα 40 km/h. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «επαγγελµατικό όχηµα», µηχανοκίνητο 
όχηµα και το ρυµουλκούµενό του που 

(6) «επαγγελµατικό όχηµα», µηχανοκίνητο 
όχηµα και το ρυµουλκούµενό του που 



 

 

 PE509.954/ 14 

 EL 

χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων ή προσώπων για 
επαγγελµατικούς σκοπούς· 

χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων ή προσώπων , για την 
αµειβόµενη οδική µεταφορά 
εµπορευµάτων µε οχήµατα· 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια θεωρεί αναγκαίο να αντικατασταθούν οι λέξεις για «επαγγελµατικούς σκοπούς» µε 

την διατύπωση που χρησιµοποιείται στη Σύµβαση που αφορά το συµβόλαιο για τη διεθνή οδική 

µεταφορά εµπορευµάτων («CMR»). 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) «οδικός τεχνικός έλεγχος», αιφνίδιος 
τεχνικός έλεγχος που διενεργείται από 

αρµόδιες αρχές κράτους µέλους ή υπό την 

άµεση εποπτεία τους σε επαγγελµατικό 

όχηµα που κυκλοφορεί σε δηµόσιο οδικό 
δίκτυο ανοικτό στην κυκλοφορία εντός του 

εδάφους του κράτους µέλους· 

(9) «οδικός τεχνικός έλεγχος», αιφνίδιος 
τεχνικός έλεγχος που διενεργείται από 

αρµόδιες αρχές κράτους µέλους ή υπό την 

άµεση εποπτεία τους σε επαγγελµατικό 

όχηµα, καθώς και σχετικά µε την ασφαλή 
στοιβασία του φορτίου του ενόσω το εν 
λόγω όχηµα κυκλοφορεί σε δηµόσιο οδικό 
δίκτυο ανοικτό στην κυκλοφορία εντός του 

εδάφους του κράτους µέλους· 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση 
ότι τα µέρη και τα κατασκευαστικά 
στοιχεία ενός οχήµατος ανταποκρίνονται 
στα χαρακτηριστικά ασφάλειας και 
περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυαν 

κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόµηση ή 

θέση σε κυκλοφορία, ή του µετεξοπλισµού 

του· 

(10) «τεχνικός έλεγχος», ο έλεγχος για να 
διασφαλιστεί ότι το όχηµα είναι ασφαλές 
για χρήση στο δηµόσιο οδικό δίκτυο και 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας και 
περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυαν 

κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόµηση ή 

θέση σε κυκλοφορία, ή του µετεξοπλισµού 

του· 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 11 



 

 

 PE509.954/ 15 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) «αρµόδια αρχή», αρχή ή δηµόσιος 
φορέας διαχείρισης του εθνικού 
συστήµατος οδικών τεχνικών ελέγχων· 

(11) «αρµόδια αρχή», αρχή ή δηµόσιος 
φορέας στον οποίο το κράτος µέλος έχει 
αναθέσει αρµοδιότητα για τη διαχείριση 
του συστήµατος οδικών τεχνικών ελέγχων 
καθώς και για την εκτέλεση οδικών 
τεχνικών ελέγχων, ανάλογα µε την 
περίπτωση· 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 12 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12a) «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, ένωση ή οµάδα ατόµων 
χωρίς νοµική προσωπικότητα, 
κερδοσκοπική ή µη, ή κάθε επίσηµος 
φορέας, ο οποίος είτε έχει τη δική του 
νοµική προσωπικότητα είτε εξαρτάται 
από µια αρχή η οποία έχει νοµική 
προσωπικότητα, που εκτελεί οδικές 
µεταφορές έναντι µίσθωσης ή αµοιβής, ή 
για ίδιο λογαριασµό· 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 14 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) «επιθεώρηση της ασφάλειας του 
οχήµατος», οπτική επιθεώρηση, έλεγχος 
απόδοσης και έλεγχος λειτουργικότητας 
του πλαισίου, των διατάξεων ζεύξης, του 
συστήµατος διεύθυνσης, των τροχών και 
του συστήµατος πέδησης του 
επαγγελµατικού οχήµατος· 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 14 β (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14β) «κέντρο τεχνικού ελέγχου», 
δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή συνεργείο 
που έχει εξουσιοδοτηθεί από κράτος 
µέλος να εκτελεί τεχνικό έλεγχο. 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 14 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14γ) «µεταφορέας», άτοµο ή νοµική 
οντότητα που εκµεταλλεύεται το όχηµα 
είτε ως ο κάτοχός του είτε ως 
εξουσιοδοτηµένος να εκµεταλλεύεται το 
όχηµα από τον ιδιοκτήτη του· 

Αιτιολόγηση 

Τα άρθρα 8 και 24 αναφέρονται στην έννοια του «µεταφορέα», πράγµα το οποίο απαιτεί τον 

ορισµό της εν λόγω έννοιας. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 4 Άρθρο 4 

Σύστηµα οδικών τεχνικών ελέγχων Ηµεροµηνία και συχνότητα διενέργειας 
τεχνικού ελέγχου 

Το σύστηµα οδικών τεχνικών ελέγχων 
περιλαµβάνει αρχικούς οδικούς τεχνικούς 
ελέγχους όπως προβλέπει το άρθρο 9, και 
διεξοδικότερους οδικούς τεχνικούς 
ελέγχους όπως προβλέπει το άρθρο 10 
παράγραφος 1. 

Τα οχήµατα υπόκεινται σε περιοδικούς 
ελέγχους της ασφάλειας του οχήµατος µε 
την ακόλουθη ελάχιστη συχνότητα: 

 Οχήµατα κατηγορίας Ν2: 

 - µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω των 7,5 
τόνων: αρχικά, 42 µήνες µετά την 
ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησης 
και, κατόπιν, κάθε 6 µήνες µετά τον 
τελευταίο οδικό τεχνικό έλεγχο 
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 Οχήµατα κατηγορίας Ν3: 

 - αρχικά, 30 µήνες µετά την ηµεροµηνία 
της πρώτης ταξινόµησης και, κατόπιν, 
κάθε 6 µήνες µετά τον τελευταίο οδικό 
τεχνικό έλεγχο. 

 Οχήµατα κατηγορίας Ο4: 

 - αρχικά, 30 µήνες µετά την ηµεροµηνία 
της πρώτης ταξινόµησης και, κατόπιν, 
κάθε 6 µήνες µετά τον τελευταίο οδικό 
τεχνικό έλεγχο 

Αιτιολόγηση 

Αυξάνοντας τη συχνότητα των επιθεωρήσεων της ασφάλειας του οχήµατος, πρόσθετοι έλεγχοι, 

που εξαρτώνται από την κατηγορία του οχήµατος, δεν αρχίζουν πριν από το δεύτερο ή τρίτο έτος 

µετά την πρώτη ταξινόµηση και µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττοί έλεγχοι. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος µέλος διενεργεί κάθε 

ηµερολογιακό έτος συνολικό αριθµό 
αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του 

συνόλου των ταξινοµηµένων στο έδαφός 

του οχηµάτων, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1. 

Κάθε κράτος µέλος διενεργεί κάθε 

ηµερολογιακό έτος ενδεδειγµένο αριθµό 
αρχικών οδικών τεχνικών ελέγχων. 

 Ο συνολικός αριθµός των αρχικών 
οδικών τεχνικών ελέγχων αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 5% του συνόλου των 

ακόλουθων ταξινοµηµένων στο έδαφός 
του οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1: 

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

 - µηχανοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων, µέγιστης αποδεκτής 
µάζας άνω των 3 500kg - κατηγορίες 
οχηµάτων N2 και N3, 
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 - ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 
µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω των 
3 500 kg – κατηγορίες οχηµάτων O3 και 
O4. 

 Θα διενεργούνται αναλογικοί έλεγχοι 
τουλάχιστον στο 5% των µη 
ταξινοµηµένων αλλά κυκλοφορούντων 
στο έδαφός του οχηµάτων 
επαγγελµατικής χρήσης . 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

αστοχιών που διαπιστώνονται σε οχήµατα 
που κυκλοφορούν από επιχειρήσεις. Το 
σύστηµα διαβάθµισης της 
επικινδυνότητας διαχειρίζεται η αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους. 

1. Με σκοπό να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των οδικών τεχνικών 
ελέγχων, καθιερώνεται σύστηµα 
διαβάθµισης της επικινδυνότητας που 
στηρίζεται στον αριθµό και τη σοβαρότητα 

των αστοχιών οι οποίες διαπιστώνονται σε 
εµπορικά οχήµατα κατά τη διάρκεια 
περιοδικών οδικών τεχνικών ελέγχων. Το 
σύστηµα διαβάθµισης της 
επικινδυνότητας βασίζεται σε εθνικό 
ηλεκτρονικό µητρώο διασυνδεόµενο σε 
όλη την Ένωση το οποίο διαχειρίζεται η 
αρµόδια αρχή σε κάθε κράτος µέλος. 

 Τρία χρόνια µετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού XX 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, τα 
πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου και οι 
εκθέσεις οδικού τεχνικού ελέγχου θα 
συντάσσονται µε τη µορφή ενιαίου 
εντύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Χαρακτηρισµός επικινδυνότητας 
αποδίδεται σε κάθε επιχείρηση που 

ταυτοποιείται στο σύστηµα διαβάθµισης 

της επικινδυνότητας βάσει των οδικών 
τεχνικών ελέγχων µε τη χρήση των 
κριτηρίων του παραρτήµατος I. 

2. Μετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, αποδίδεται σε κάθε 
επιχείρηση που ταυτοποιείται στο σύστηµα 

διαβάθµισης της επικινδυνότητας 

χαρακτηρισµός επικινδυνότητας µε τη 
χρήση των ακόλουθων κριτηρίων 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. 
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 – αριθµός των διαπιστωµένων αστοχιών· 

 – σοβαρότητα των διαπιστωµένων 
αστοχιών· 

 – αριθµός των ελέγχων που έχουν 
διενεργηθεί· 

 – συντελεστής διάρκειας λειτουργίας. 

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα µε 

τους κάτωθι χαρακτηρισµούς 

επικινδυνότητας: 

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα µε 

τους κάτωθι χαρακτηρισµούς 

επικινδυνότητας: 

– υψηλού κινδύνου, – υψηλού κινδύνου, 

– µέτριου κινδύνου, – µέτριου κινδύνου, 

– χαµηλού κινδύνου. – χαµηλού κινδύνου. 

 Προκειµένου να επιτρέπεται στις 
επιχειρήσεις να βελτιώνουν τον 
χαρακτηρισµό επικινδυνότητάς τους, θα 
λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες για τη 
συµµόρφωση επιχειρήσεων µε απαιτήσεις 
τεχνικού ελέγχου που προέρχονται από 
εθελούσιους τακτικούς ελέγχους της 
ασφάλειας των οχηµάτων µε σκοπό την 
διαβάθµιση της επικινδυνότητας των εν 
λόγω επιχειρήσεων. 

3. Για την εφαρµογή του συστήµατος 

διαβάθµισης της επικινδυνότητας βάσει 

των οδικών τεχνικών ελέγχων, τα κράτη 

µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν το 
σύστηµα αποτίµησης της επικινδυνότητας 
που έχει θεσπισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
9 της οδηγίας 2006/22/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 

3. Για την εφαρµογή του συστήµατος 

διαβάθµισης της επικινδυνότητας βάσει 

των οδικών τεχνικών ελέγχων, τα κράτη 

µέλη χρησιµοποιούν το σύστηµα 
διαβάθµισης της επικινδυνότητας που έχει 
θεσπισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1071/2009. 

 Το σύστηµα διαβάθµισης της 
επικινδυνότητας περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες για τους 
τεχνικούς ελέγχους: 

 – τρία χρόνια µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού για οχήµατα των 
κατηγοριών N2, N3, M2;O3 και O4· 

 – πέντε χρόνια µετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισµού για τις λοιπές 
κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
2. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι οδηγοί οχήµατος ταξινοµηµένου σε 

κράτος µέλος φέρουν εντός του οχήµατος 

το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 

τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την 

έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού 

ελέγχου, εφόσον διατίθεται. 

1. Οι οδηγοί οχήµατος ταξινοµηµένου σε 

κράτος µέλος φέρουν εντός του οχήµατος 

το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του 

τελευταίου τεχνικού ελέγχου και την 

έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού 

ελέγχου, εφόσον διατίθεται. Εάν το 
πιστοποιητικό και η έκθεση διατίθενται 
σε ηλεκτρονική µορφή στο κράτος µέλος 
ταξινόµησης του οχήµατος, οι αρχές δεν 
ζητούν να φυλάσσονται επί του οχήµατος 
έντυπα αντίγραφα. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα 
οχήµατα που χρησιµοποιούν είναι πάντοτε 

σε καλή τεχνική κατάσταση. 

3. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 
οχήµατα τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού 
εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα που 

χρησιµοποιούν είναι πάντοτε σε καλή 

τεχνική κατάσταση και ότι φυλάσσονται 
επί του οχήµατος το πρωτότυπο ή 
επικυρωµένο αντίγραφο του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και 
αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που έχει 
εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
κανονισµού XX [για τους περιοδικούς 
τεχνικούς ελέγχους] σε συνάρτηση µε τον 
πιο πρόσφατο τεχνικό έλεγχο. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα 

οχήµατα που χρησιµοποιούν είναι πάντοτε 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 
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σε καλή τεχνική κατάσταση. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά τον εντοπισµό των οχηµάτων που 

πρέπει να υποβληθούν σε οδικό τεχνικό 

έλεγχο, οι ελεγκτές επιλέγουν κατά 

προτεραιότητα οχήµατα που 

χρησιµοποιούν επιχειρήσεις που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου, όπως 

προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2. 
Επιτρέπεται η επιλογή άλλων οχηµάτων 

όταν υπάρχει η υπόνοια ότι το όχηµα 

συνιστά κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. 

Κατά τον εντοπισµό των οχηµάτων που 

πρέπει να υποβληθούν σε οδικό τεχνικό 

έλεγχο, οι ελεγκτές µπορούν, εφόσον το 
αποφασίσει το κράτος µέλος, να 
επιλέγουν κατά προτεραιότητα οχήµατα 

που χρησιµοποιούν επιχειρήσεις που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου, όπως 

προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 2. 

Επιτρέπεται η επιλογή άλλων οχηµάτων 

όταν υπάρχει η υπόνοια ότι το όχηµα 

συνιστά κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε κάθε αρχικό τεχνικό έλεγχο οχήµατος, ο 

ελεγκτής: 
Σε κάθε αρχικό τεχνικό έλεγχο οχήµατος, ο 

ελεγκτής: 

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

άρθρο 7 παράγραφος 1· 

(α) ελέγχει το πιστοποιητικό τεχνικού 
ελέγχου που αντιστοιχεί στο πλέον 
πρόσφατο τεχνικό έλεγχο, το αποδεικτικό 
τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού 
XX [σχετικά µε περιοδικούς τεχνικούς 
ελέγχους] και, εφόσον διατίθεται, την 
τελευταία έκθεση οδικού τεχνικού 
ελέγχου, που φυλάσσονται στο όχηµα 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1· 

(β) εκτελεί οπτική επιθεώρηση της 

κατάστασης του οχήµατος και του φορτίου 
του. 

(β) εκτελεί οπτική επιθεώρηση της 

κατάστασης του οχήµατος. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) µπορεί να εκτελέσει έλεγχο 
συµµόρφωσης σε σχέση µε οιαδήποτε 
ρυθµιστική απαίτηση που αφορά τη 
λειτουργία οχηµάτων επαγγελµατικής 
χρήσεως εντός της Ένωσης.· 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - πλαίσιο και ανάρτηση, 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– άξονες, τροχοί, ελαστικά και ανάρτηση. – τροχοί και ελαστικά, 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – διάταξη σύζευξης, 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– οχλήσεις. – οχλήσεις: θόρυβοι και καυσαέρια. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο έλεγχος κάθε πεδίου καλύπτει ένα, 
περισσότερα ή όλα τα σηµεία του 
παραρτήµατος II που σχετίζονται µε αυτά 

πεδία. 

Ο έλεγχος κάθε πεδίου καλύπτει όλα τα 

σηµεία του παραρτήµατος II που 
θεωρούνται απαραίτητα και σχετίζονται 
µε τα εν λόγω πεδία. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, ο ελεγκτής µπορεί να ελέγξει 

και άλλα πεδία αναφερόµενα στο σηµείο 1 

του παραρτήµατος II, το οποίο καλύπτει 
ένα, περισσότερα ή όλα τα σηµεία του 
παραρτήµατος αυτού. 

Επιπλέον, και οποτεδήποτε τούτο είναι 
αναγκαίο λόγω πιθανού κινδύνου για την 
ασφάλεια, ο ελεγκτής µπορεί να ελέγξει 
και άλλα πεδία αναφερόµενα στο σηµείο 1 

του παραρτήµατος II, το οποίο καλύπτει 

όλα τα σηµεία του εν λόγω παραρτήµατος 

που θεωρούνται απαραίτητα και 
σχετίζονται µε τα εν λόγω πεδία. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον από το πιστοποιητικό τεχνικού 

ελέγχου ή από έκθεση οδικού τεχνικού 

ελέγχου αποδεικνύεται ότι 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος ενός ή 
περισσότερων κατά το παράρτηµα ΙΙ 

σηµείων κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου µηνός, ο ελεγκτής δεν 
ελέγχει τα σηµεία αυτά, εκτός εάν αυτό 
δικαιολογείται εξαιτίας έκδηλης αστοχίας. 

Εφόσον από το πιστοποιητικό τεχνικού 

ελέγχου που αντιστοιχεί στον πλέον 
πρόσφατο τεχνικό έλεγχο ή από έκθεση 
οδικού τεχνικού ελέγχου αποδεικνύεται ότι 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος ενός ή 
περισσότερων κατά το παράρτηµα ΙΙ 

σηµείων κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων µηνών, ο ελεγκτής δεν ελέγχει 
τα εν λόγω τα σηµεία , εκτός εάν ο εν λόγω 
έλεγχος δικαιολογείται εξαιτίας έκδηλης 
αστοχίας. 

Αιτιολόγηση 

Η καθιέρωση του ανά εξάµηνο ελέγχου της ασφάλειας του οχήµατος, εξασφαλίζει ότι τα 

κατασκευαστικά στοιχεία οχήµατος επαγγελµατικής χρήσης ελέγχονται τακτικά και ότι οι 

εµφανίσεις φθοράς µπορούν να ανακαλυφθούν έγκαιρα. Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να 

προγραµµατίζουν τους εν λόγω ελέγχους, και όλες οι αστοχίες στο όχηµα µπορούν να 

αντιµετωπιστούν τοιουτοτρόπως εγκαίρως. Αυτό θα επιτρέψει οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι να 
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διεξάγονται κατά τρόπο πλέον αποτελεσµατικό. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε 

κέντρο τεχνικού ελέγχου, ο τόπος του 
αρχικού οδικού τεχνικού ελέγχου δεν 
απέχει περισσότερο από 10 km από το εν 
λόγω κέντρο. 

2. Εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε 

κέντρο τεχνικού ελέγχου, πρέπει να 
διεξάγονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και 
στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικού ελέγχου. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι κινητές µονάδες τεχνικού ελέγχου 

διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό για τη 

διενέργεια οδικού τεχνικού ελέγχου, ο 

οποίος περιλαµβάνει τουλάχιστον τον 

εξοπλισµό που είναι αναγκαίος για την 

αξιολόγηση της κατάστασης του 

συστήµατος πέδησης, διεύθυνσης, 

ανάρτησης και των εκποµπών του 
οχήµατος. 

3. Οι κινητές µονάδες τεχνικού ελέγχου 

διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό για τη 

διενέργεια οδικού τεχνικού ελέγχου, ο 

οποίος περιλαµβάνει τουλάχιστον τον 

εξοπλισµό που είναι αναγκαίος για την 

αξιολόγηση της κατάστασης του 

συστήµατος πέδησης, διεύθυνσης, 

ανάρτησης, των εκποµπών και του βάρους 
του οχήµατος. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – 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 δικαιολογούν την 
απαγόρευση, από το εν λόγω κράτος 
µέλος ή τις αρµόδιες αρχές του, της 
χρήσης του οχήµατος στο οδικό δίκτυο. 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 13 Άρθρο 13 

Ειδικοί κανόνες για τον έλεγχο της 
ασφαλούς στοιβασίας των φορτίων 

Έλεγχος της ασφαλούς στοιβασίας των 
φορτίων 

Ο ελεγκτής µπορεί να υποβάλει όχηµα σε 
έλεγχο της ασφαλούς στοιβασίας του 

φορτίου του σύµφωνα µε το παράρτηµα 
IV. Οι διαδικασίες παρακολούθησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 εφαρµόζονται 
επίσης σε περίπτωση αστοχιών µείζονος 
ή ελάσσονος σηµασίας στην ασφαλή 
στοιβασία του φορτίου. 

Οι ελεγκτές µπορούν να υποβάλουν όχηµα 
σε έλεγχο της ασφαλούς στοιβασίας του 

φορτίου του σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
πρότυπα. Το αποτέλεσµα του εν λόγω 
ελέγχου δεν θα περιλαµβάνεται στο 
σύστηµα διαβάθµισης της 
επικινδυνότητας παρά µόνον έως ότου θα 
έχουν εναρµονιστεί σε επίπεδο Ένωσης οι 
κανόνες για την ασφαλή στοιβασία των 
φορτίων. 

 Έως ....[εναρµόνιση µε την ηµεροµηνία 
στο άρθρο 18α της πρότασης κανονισµού 
για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους], 
η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση 
σχετικά µε το επίπεδο εναρµόνισης στον 
τοµέα της ασφαλούς στοιβασίας φορτίων 
στις οδικές µεταφορές, το σχετικό οδικό 
τεχνικό έλεγχο και το αποτέλεσµα 
ανάλυσης µεθόδων για να διασφαλιστεί 
ότι οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το 
όχηµα, οι αποστολείς, οι πράκτορες 
διαµετακόµισης, οι φορτωτές, και άλλοι 
σχετικοί µεταφορείς που εµπλέκονται 
στην φορτοεκφόρτωση του φορτίου 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου. 

 Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον 
ενδείκνυται, από νοµοθετικές προτάσεις. 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τυχόν µείζων αστοχία που 

διαπιστώνεται σε αρχικό ή σε 

λεπτοµερέστερο έλεγχο διορθώνεται 

αµελλητί και πλησίον του σηµείου 
ελέγχου. 

1. Τυχόν µείζων αστοχία που 

διαπιστώνεται σε αρχικό ή σε 

λεπτοµερέστερο έλεγχο διορθώνεται 

αµελλητί και σε χώρο στον οποίο υπάρχει 
ο απαιτούµενος εξοπλισµός και ο οποίος 
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ευρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο διενέργειας του αρχικού ή του 
πλέον λεπτοµερούς ελέγχου. 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση 

οχήµατος του οποίου τις αστοχίες έχει 

χαρακτηρίσει επικίνδυνες, µέχρις ότου 

επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον 

τόπο του τεχνικού ελέγχου. Ο ελεγκτής 

µπορεί να επιτρέψει τη χρήση του 
οχήµατος αυτού µέχρι το πλησιέστερο 
συνεργείο όπου είναι δυνατόν να 

διορθωθούν οι αστοχίες, µε την 

προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες 

σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να 

επιτρέπεται στο όχηµα να φθάσει µέχρι το 

συνεργείο και ότι δεν υφίσταται άµεσος 

κίνδυνος ασφαλείας για τους επιβαίνοντες 

ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. 

3. Ο ελεγκτής δεν επιτρέπει τη χρήση 

οχήµατος του οποίου τις αστοχίες έχει 

χαρακτηρίσει επικίνδυνες, µέχρις ότου 

επισκευασθούν οι αστοχίες αυτές στον 

τόπο διενέργειας του τεχνικού ελέγχου ή 
σε ένα από τα πλησιέστερα συνεργεία. 
Εάν διαπιστωθούν αστοχίες σε τµήµατα 
οχήµατος που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2, ο ελεγκτής επιτρέπει τη 
χρήση του οχήµατος αυτού µέχρι το 

πλησιέστερο συνεργείο όπου είναι δυνατόν 
να διορθωθούν οι αστοχίες, µε την 

προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες αστοχίες 

σταθεροποιήθηκαν κατά τρόπο που να 

επιτρέπεται στο όχηµα να φθάσει µέχρι το 

εν λόγω συνεργείο και ότι δεν υφίσταται 

άµεσος κίνδυνος ασφαλείας για τους 

επιβαίνοντες του οχήµατος ή άλλους 
χρήστες του οδικού δικτύου. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο ελεγκτής µπορεί να επιτρέψει σε όχηµα 

του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει 

επικίνδυνες να µεταβεί απευθείας στο 

πλησιέστερο σηµείο όπου το όχηµα µπορεί 
να επισκευασθεί ή να ακινητοποιηθεί. 

Ο ελεγκτής µπορεί να επιτρέψει σε όχηµα 

του οποίου τις αστοχίες έχει χαρακτηρίσει 

επικίνδυνες να µεταβεί απευθείας στο 

πλησιέστερο διαθέσιµο σηµείο όπου 
µπορεί να επισκευασθεί ή να 

ακινητοποιηθεί. 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο ελεγκτής κοινοποιεί στην αρµόδια 

αρχή τα αποτελέσµατα των 

διεξοδικότερων οδικών ελέγχων εντός 

εύλογης προθεσµίας µετά τους ελέγχους 

αυτούς. Η αρµόδια αρχή διατηρεί τις 
πληροφορίες αυτές επί 36 µήνες από την 
παραλαβή τους. 

2. Ο ελεγκτής κοινοποιεί στην αρµόδια 

αρχή σε ηλεκτρονική µορφή τα 
αποτελέσµατα των διεξοδικότερων οδικών 

ελέγχων εντός εύλογης προθεσµίας µετά 

τους ελέγχους αυτούς. Η αρµόδια αρχή 
καταχωρεί τις εν λόγω πληροφορίες στο 
εθνικό µητρώο που αναφέρεται στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και τις 
διατηρεί αυτές επί 36 µήνες από την 
ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα αποτελέσµατα των οδικών ελέγχων 
κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόµησης 
του οχήµατος. 

3. Τα αποτελέσµατα των οδικών ελέγχων 
κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική µορφή 
στην αρχή ταξινόµησης του οχήµατος, 
στον κάτοχο του οχήµατος και, στην 
περίπτωση οχηµάτων ταξινοµηµένων σε 
άλλο κράτος µέλος, µέσω της χρήσης του 
ERRU, όπως προβλέπει ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 1071/2009 . 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν διαπιστώνονται µείζονες ή 

επικίνδυνες αστοχίες, ιδίως εκείνες που 

επιφέρουν απαγόρευση της χρήσης του 

οχήµατος, σε όχηµα µη ταξινοµηµένο στο 

κράτος µέλος ελέγχου, το σηµείο επαφής 

ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους 

µέλους ταξινόµησης του οχήµατος για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου. 

1. Όταν διαπιστώνονται µείζονες ή 

επικίνδυνες αστοχίες, ιδίως εκείνες που 

επιφέρουν απαγόρευση της χρήσης του 

οχήµατος, σε όχηµα µη ταξινοµηµένο στο 

κράτος µέλος ελέγχου, το σηµείο επαφής 

ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους 

µέλους ταξινόµησης του οχήµατος για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου. 

 Το κράτος µέλος ταξινόµησης λαµβάνει 
υπόψη τις εν λόγω πληροφορίες στο 
πλαίσιο της κατάταξης επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2. 
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Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τα στοιχεία 

της έκθεσης οδικού ελέγχου που 

καθορίζονται στο παράρτηµα VI. 

Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τα στοιχεία 

της έκθεσης οδικού ελέγχου που 

καθορίζονται στο παράρτηµα VI, έχει 
τυποποιηµένη µορφή και κοινοποιείται 
µέσω του εθνικού ηλεκτρονικού µητρώου 
που αναφέρεται στο άρθρο 16 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. 

Η Επιτροπή εκδίδει λεπτοµερείς κανόνες 

σχετικά µε τις διαδικασίες κοινοποίησης 

των οχηµάτων µε µείζονες ή επικίνδυνες 

αστοχίες στην αρµόδια αρχή του κράτους 

µέλους ταξινόµησης σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 23 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή εκδίδει λεπτοµερείς κανόνες 

σχετικά µε τις διαδικασίες κοινοποίησης 

των οχηµάτων µε µείζονες ή επικίνδυνες 

αστοχίες στην αρµόδια αρχή του κράτους 

µέλους ταξινόµησης σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 23 παράγραφος 2. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 

ταξινόµησης του οχήµατος ενηµερώνει το 
κράτος µέλος όπου διενεργήθηκε ο 

έλεγχος για τα µέτρα που έλαβε. 

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 

ταξινόµησης του οχήµατος ενηµερώνει την 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου 
διενεργήθηκε ο έλεγχος για τα µέτρα που 

έλαβε και καταχωρεί τις πληροφορίες στο 
ERRU. 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Όταν διαπιστώνονται σηµαντικές ή 
επικίνδυνες αστοχίες, το όνοµα του 
µεταφορέα ανακοινώνεται στο σηµείο 
επαφής σύµφωνα µε το άρθρο 16. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Το κράτος µέλος ταξινόµησης παρέχει 
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ενηµέρωση στην αρχή που διενεργεί τον 
οδικό τεχνικό έλεγχο σχετικά µε το 
ιστορικό επικινδυνότητας της 
επιχείρησης της οποίας το όχηµα 
ελέγχεται. Η εν λόγω ενηµέρωση 
παρέχεται µε ηλεκτρονικά µέσα εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Η 
Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
σχετικά µε λεπτοµερείς κανόνες για τις 
διαδικασίες όσον αφορά την παροχή της 
εν λόγω ενηµέρωσης στις εν λόγω αρχές. 

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αναφέρει τα συλλεγόµενα 
δεδοµένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση που συνοψίζει τα 
συλλεγόµενα δεδοµένα. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 21 ανατίθεται για αόριστο χρονικό 
διάστηµα από την [ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισµού]. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 21 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
χρονικό διάστηµα πέντε ετών από την 
[ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού]. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά µε την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα µήνες πριν από το τέλος 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο προβάλει αντίρρηση σε αυτήν 
την ανανέωση το αργότερο τρεις µήνες 
πριν από τη λήξη εκάστης περιόδου. 
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Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Amendement 

2. Οι θεσπιζόµενοι βάσει της παραγράφου 

1 κανόνες περιλαµβάνουν ποινές για τη µη 

συνεργασία οδηγού ή µεταφορέα µε τον 

ελεγκτή και τη µη διόρθωση των 
αστοχιών που διαπιστώθηκαν κατά τον 
έλεγχο. 

2. Οι θεσπιζόµενοι βάσει της παραγράφου 

1 κανόνες περιλαµβάνουν ποινές για τη µη 

συνεργασία οδηγού ή µεταφορέα µε τον 

ελεγκτή καθώς και την παράνοµη χρήση 
οχήµατος λόγω µη συµµόρφωσης µε το 
άρθρο 14. 

Αιτιολόγηση 

Η οδήγηση ενός οχήµατος του οποίου η τεχνική κατάσταση δεν είναι άρτια σε δηµόσιους 

δρόµους, θα πρέπει να αποτελεί κολάσιµη πράξη, ενώ, αντιθέτως, η αδυναµία διόρθωσης 

προβληµάτων τα οποία δεν είχαν ανακαλυφθεί σε οδικό τεχνικό έλεγχο δεν θα πρέπει να επιφέρει 

κυρώσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο µεταφορέας οχήµατος το οποίο ευρέθη να 

παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες αστοχίες, µπορεί να αποφασίσει να το αποσύρει (µπορεί να 

αποφασίσει την καταστροφή του σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 

2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ή να τον χρησιµοποιήσει µε άλλον 

τρόπο). 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – µέρος 2 – θέση 5.2.2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

5.2.2. Τροχοί  Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών 

κάθε τροχού. 

 

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

5.2.2. Τροχοί  Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών 

κάθε τροχού. 

(δα) Τροχός µη 
συµβατός µε την 
πλήµνη του τροχού. 

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 των τροχών που δεν είναι συµβατοί µε την 

πλήµνη τροχού πρέπει να θεωρείται σηµαντικό ζήτηµα ασφαλείας και να περιλαµβάνεται στον 

κατάλογο των σηµείων που πρέπει να ελέγχονται κατά τον οδικό τεχνικό έλεγχο. 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – σηµείο 2 – σηµείο 5.2.3 – στήλη 2: Μέθοδος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

5.2.3 

Ελαστικά 

Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού µε 

περιστροφή του οχήµατος εµπρός και 

πίσω. 

 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

5.2.3 

Ελαστικά 

Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού µε 

περιστροφή του οχήµατος εµπρός και 

πίσω. 

 

 Χρήση µανοµέτρου για τη µέτρηση της 
πίεσης του ελαστικού και σύγκρισής 
της µε τις τιµές που δίνει ο 
κατασκευαστής. 

 

Αιτιολόγηση 

Η πίεση ενός ελαστικού δεν µπορεί να ελεγχθεί χωρίς τη χρήση µανοµέτρου. Ο επιθεωρητής θα 

πρέπει να συγκρίνει κατά πόσον η πίεση του ελαστικού είναι σύµφωνη µε αυτή που συνιστά ο 

κατασκευαστής του οχήµατος. 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – µέρος 1 – τοµέας: Επικίνδυνες αστοχίες – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αστοχίες, οι οποίες συνιστούν άµεσο και 

έµµεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. 
∆εν επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης 
του οχήµατος, µολονότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί 

υπό ορισµένους όρους η οδήγησή του 

αµέσως σε συγκεκριµένο σηµείο, π.χ. για 

την άµεση επισκευή του ή την 

ακινητοποίησή του. 

Αστοχίες, οι οποίες συνιστούν άµεσο και 

έµµεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια 
και οι οποίες δικαιολογούν την 
απαγόρευση, εκ µέρους του εν λόγω 
κράτους µέλους ή των αρµόδιων αρχών 
του, της χρήσης του οχήµατος στο οδικό 
δίκτυο, µολονότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί 

υπό ορισµένους όρους η οδήγησή του 

αµέσως σε συγκεκριµένο σηµείο, π.χ. για 

την άµεση επισκευή του ή την 

ακινητοποίησή του 
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Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 3 – σηµείο 2 – σηµείο 5.2.3 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

5.2.3. 

Ελαστικά 

(ε) Το βάθος των αυλακώσεων πέλµατος 

ελαστικού δεν πληροί τις απαιτήσεις(1). 
 X X 

 Κάτω του 80% του απαιτούµενου 
βάθους αυλακώσεων 

   

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

5.2.3. 

Ελαστικά 

(ε) Ελαστικό µε το ελάχιστο νόµιµο 

βάθος αυλακώσεων πέλµατος  

 X X 

 Ελαστικό κάτω από το ελάχιστο νόµιµο 
βάθος αυλακώσεων πέλµατος 

   

Αιτιολόγηση 

Κάθε ελαστικό µε βάθος πέλµατος λινού κάτω από τις νόµιµες απαιτήσεις είναι παράνοµο και 

συνεπώς δεν πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 3 – σηµείο 2 – σηµείο 5.2.3 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

5.2.3. 

Ελαστικά 

    

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

5.2.3. 

Ελαστικά 

(ζα) Πίεση λειτουργίας εν χρήσει ενός 
εκ των ελαστικών του οχήµατος 
µειωµένη κατά 20% 

 X X 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για σοβαρό ζήτηµα ασφάλειας διότι µόνο τα ελαστικά µε ορθή πίεση συγκρατούν το 

φορτίο, συγκρατούνται στο οδόστρωµα, καταναλώνουν λιγότερα καύσιµα, προκαλούν λιγότερο 

θόρυβο, διασφαλίζουν βέλτιστη απόσταση πεδήσεως και συµβάλλουν στην επιµήκυνση του 

χρόνου ζωής των ελαστικών. Τα ελαστικά µε πίεση κάτω από 150kPa δεν είναι απλώς µη 

ασφαλή, αλλά επίσης επικίνδυνα για δηµιουργία έκρηξης.  
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Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IV 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Παράρτηµα διαγράφεται 

 

 


