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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 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. Κάθε είδος 
εξοπλισµού που τοποθετείται εκ των 
υστέρων που επιδρά στην ασφάλεια και 
τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 
οχήµατος δεν θα πρέπει να έχει δυσµενή 
αντίκτυπο στα εν λόγω χαρακτηριστικά 
στη µορφή που είχαν κατά την έγκριση, 
την πρώτη ταξινόµηση ή την έναρξη 
ισχύος. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει για 
κατηγορίες οχηµάτων, όπως αυτές 
ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για 
την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων 
οχηµάτων µε κινητήρα και την 
κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ1 του 
Συµβουλίου, την οδηγία 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007, 
για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση 
των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 
ρυµουλκούµενών τους, και των 
συστηµάτων, κατασκευαστικών 
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στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
µονάδων που προορίζονται για τα 
οχήµατα αυτά2, και την οδηγία 
2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε την έγκριση 
τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, 
των ρυµουλκούµενων και των 
εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων 
µηχανηµάτων τους, καθώς και των 
συστηµάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
ενοτήτων των οχηµάτων αυτών και για 
την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ3. 

 ___________________ 

 1 ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1. 

 2 ΕΕ L 263 της 09.10.07, σ. 1. 

 3 ΕΕ L 171 της 09.07.03, σ. 1. 

  

Or. en 
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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 2007/46//ΕΚ 
και στην οδηγία 2003/37/EΚ: 

– 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 και τυχόν 
συνδεδεµένα ρυµουλκούµενα 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 µε τουλάχιστον 
τέσσερις τροχούς, τα οποία 
χρησιµοποιούνται συνήθως για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, µέγιστης 

αποδεκτής µάζας έως 3.500 kg – 

κατηγορία οχηµάτων N1, 

– µηχανοκίνητα οχήµατα και τυχόν 
συνδεδεµένα ρυµουλκούµενα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων, µέγιστης αποδεκτής µάζας 

έως 3.500 kg – κατηγορία οχηµάτων N1, 

– µηχανοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων, µέγιστης αποδεκτής µάζας 

άνω των 3.500.500kg - κατηγορίες 
οχηµάτων N2 και N3, 

– µηχανοκίνητα οχήµατα και τυχόν 
συνδεδεµένα ρυµουλκούµενα για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, µέγιστης 

αποδεκτής µάζας άνω των 3.500.500kg - 
κατηγορίες οχηµάτων N2 και N3, 

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

 

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

 – τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας Τ5, 
η χρήση των οποίων πραγµατοποιείται 
κυρίως στο δηµόσιο οδικό δίκτυο για 
οδική µεταφορά εµπορευµάτων, των 
οποίων η εκ κατασκευής ταχύτητα 
υπερβαίνει τα 40 km/h. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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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. προκειµένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσµατικότητα των τεχνικών 
οδικών ελέγχων, καθιερώνεται σε επίπεδο 
Ένωσης σύστηµα διαβάθµισης της 
επικινδυνότητας βάσει, των οδικών 

τεχνικών ελέγχων, το οποίο στηρίζεται 

στον αριθµό και τη σοβαρότητα των 

αστοχιών σε εµπορικά οχήµατα κατά τη 
διάρκεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων 
και 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 
ρυµουλκούµενων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ, τα 
πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου και οι 
εκθέσεις οδικού τεχνικού ελέγχου θα 
συµµορφώνονται µε ενιαίο έντυπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Χαρακτηρισµός επικινδυνότητας 

αποδίδεται σε κάθε επιχείρηση που 

ταυτοποιείται στο σύστηµα διαβάθµισης 

2. Μετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, χαρακτηρισµός 
επικινδυνότητας αποδίδεται σε κάθε 
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της επικινδυνότητας βάσει των οδικών 
τεχνικών ελέγχων µε τη χρήση των 

κριτηρίων του παραρτήµατος I. 

επιχείρηση που ταυτοποιείται στο σύστηµα 

διαβάθµισης της επικινδυνότητας µε τη 

χρήση των ακόλουθων κριτηρίων 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα I: 

 – αριθµός αστοχιών, 

 – σοβαρότητα αστοχιών, 

 – αριθµός τεχνικών ελέγχων και οδικών 
ελέγχων, 

 – 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 κατά την αποτίµηση 
της επικινδυνότητας µιας επιχείρησης 
πληροφορίες για τη συµµόρφωση µε 
απαιτήσεις οδικού ελέγχου από 
εθελούσιους τακτικούς ελέγχους της 
ασφάλεια των οχηµάτων που 
διενεργούνται από επιχειρήσεις µε την 
ακόλουθη συχνότητα: 

 – Οχήµατα κατηγορίας N2 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 τεχνικό 
έλεγχο· 

 – 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 O4: αρχικά, 30 
µήνες µετά την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησης και, κατόπιν, κάθε 6 µήνες 
µετά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο.· 

3. Για την εφαρµογή του συστήµατος 

διαβάθµισης της επικινδυνότητας βάσει 

3. Για την εφαρµογή του συστήµατος 

διαβάθµισης της επικινδυνότητας βάσει 
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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. 

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 
πληροφορίες σχετικά µε τους οδικούς 
ελέγχους των οχηµάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 τέσσερα χρόνια µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.  

Or. en 
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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, τον εθελούσιο 
τακτικό έλεγχο της ασφάλειας του 
οχήµατος ή από έκθεση οδικού τεχνικού 
ελέγχου αποδεικνύεται ότι 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος ενός ή 

περισσότερων κατά το παράρτηµα ΙΙ 

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

Or. en 

 

 

 


