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Έκθεση A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη 4 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισµένα 

τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την 

ασφάλεια των οχηµάτων. Είναι ωστόσο 

αναγκαίο να εξασφαλισθεί, µε καθεστώς 

περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι µετά τη 

διάθεσή τους στην αγορά τα οχήµατα 

εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα 

ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Το 

καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες 

οχηµάτων, όπως αυτές ορίζονται στην 

οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου 

δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε 

κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 

92/61/ΕΟΚ του 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 

ρυµουλκουµένων τους, και των 

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών µονάδων που 

προορίζονται για τα οχήµατα αυτά, και την 

οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε την έγκριση 

τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, 

των ρυµουλκουµένων και των 

εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων 

µηχανηµάτων τους, καθώς και των 

(4) Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισµένα 

τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την 

ασφάλεια των οχηµάτων. Είναι ωστόσο 

αναγκαίο να εξασφαλισθεί, µε καθεστώς 

περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι µετά τη 

διάθεσή τους στην αγορά τα οχήµατα 

εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα 

ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. 

Κάθε είδος εξοπλισµού που τοποθετείται 
εκ των υστέρων και ο οποίος 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/ΕΟΚ 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 

ρυµουλκουµένων τους, και των 

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών µονάδων που 
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συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των 

οχηµάτων αυτών και για την κατάργηση 

της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ. 

προορίζονται για τα οχήµατα αυτά, και την 

οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε την έγκριση 

τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, 

των ρυµουλκουµένων και των 

εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων 

µηχανηµάτων τους, καθώς και των 

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των 

οχηµάτων αυτών και για την κατάργηση 

της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ. 
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Έκθεση A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Τεκµηριωµένα αποτελέσµατα ερευνών 
δείχνουν ότι το 8% των ατυχηµάτων µε 
µοτοσικλέτες προκαλούνται ή συνδέονται 
µε τεχνικά ελαττώµατα. Οι 

µοτοσικλετιστές είναι η οµάδα οδικών 

χρηστών υψηλότερου κινδύνου, µε 

αυξητική τάση στον αριθµό νεκρών. Οι 

µοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξηµένο 

αριθµό νεκρών, µε περισσότερους από 

1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. 

Πρέπει εποµένως τα σηµεία των οχηµάτων 

που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν 

στην οµάδα οδικών χρηστών υψηλότερου 

κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα 

µηχανοκίνητα οχήµατα. 

(7) Οι µοτοσικλετιστές είναι η οµάδα 

οδικών χρηστών υψηλότερου κινδύνου, µε 

αυξητική τάση στον αριθµό νεκρών. Οι 

µοτοποδηλάτες έχουν πολύ αυξηµένο 

αριθµό νεκρών, µε περισσότερους από 

1.400 θανάτους στο οδικό δίκτυο το 2008. 

Πρέπει εποµένως τα σηµεία των οχηµάτων 

που πρέπει να ελέγχονται να επεκταθούν 

στην οµάδα οδικών χρηστών υψηλότερου 

κινδύνου, τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα 

µηχανοκίνητα οχήµατα. 

Or. en 



 

AM\941843EL.doc  PE509.956v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

 

26.6.2013 A7-0210/117 

Τροπολογία  117 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 
Isabelle Durant 
εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 
 

Έκθεση A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 2 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέες) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα 

οχήµατα των ακόλουθων κατηγοριών µε 

µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 

km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 

την οδηγία 2003/37/EΚ:  

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα 

οχήµατα των ακόλουθων κατηγοριών µε 

µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως 25 

km/h, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2002/24/EΚ, την οδηγία 2007/46/EΚ και 

την οδηγία 2003/37/EΚ:  

– 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 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 

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 

επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ 

θέσεις καθηµένων πλην της θέσης του 

οδηγού – κατηγορίες οχηµάτων M2 και 

M3,  

– 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,  

– 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 µε τουλάχιστον 

τέσσερις τροχούς, τα οποία 

χρησιµοποιούνται συνήθως για τη 

µεταφορά εµπορευµάτων, µέγιστης 

αποδεκτής µάζας έως 3.500 kg – 

κατηγορία οχηµάτων N1,  

– µηχανοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων, µέγιστης αποδεκτής µάζας 

– µηχανοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων, µέγιστης αποδεκτής µάζας 
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άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχηµάτων 

N2 και N3,  

άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχηµάτων 

N2 και N3,  

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 

µέγιστης αποδεκτής µάζας έως 3.500 kg – 

κατηγορίες οχηµάτων O1 και O2,  

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 

µέγιστης αποδεκτής µάζας έως 3.500 kg – 

κατηγορίες οχηµάτων O1 και O2,  

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 

µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω των 3.500 

kg – κατηγορίες οχηµάτων O3 και O4,  

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 

µέγιστης αποδεκτής µάζας άνω των 3.500 

kg – κατηγορίες οχηµάτων O3 και O4,  

– δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα. – 

κατηγορίες οχηµάτων L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e και L7e,  

– από 1ης Ιανουαρίου 2016 δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήµατα. – κατηγορίες οχηµάτων 

L3e, L4e, L5e και L7e,  

– τροχοφόροι ελκυστήρες µέγιστης εκ 

κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h – 

κατηγορία οχηµάτων T5.  

– τροχοφόροι ελκυστήρες µέγιστης εκ 

κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h – 

κατηγορία οχηµάτων T5. 

 1α. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται 
από 1ης Ιανουαρίου 2018 για τις 
ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων, εκτός 
και εάν η Επιτροπή καταδείξει σε έκθεσή 
της βάσει του άρθρου 18α ότι το µέτρο 
αυτό είναι ατελέσφορο:   

 – δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα. – 
κατηγορίες οχηµάτων L1e, L2e και L6e, 

Or. en 
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Έκθεση A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 L3e, L4e, L5e 

και L7e: τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία το όχηµα ταξινοµήθηκε για 

πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο 
έτη. Οχήµατα των κατηγοριών L1e, L2e 
και L6e, κατά περίπτωση: τέσσερα έτη 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία το 
όχηµα ταξινοµήθηκε για πρώτη φορά και 
στη συνέχεια κάθε δύο έτη, 

Or. en 
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Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 18 α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18α 

 Εκθέσεις 

 Το αργότερο [πέντε έτη από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος 
κανονισµού], η Επιτροπή υποβάλλει 
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. Στην έκθεση θα αναλύεται 
επίσης το κατά πόσον το επίπεδο 
εναρµόνισης αρκεί για µια πλήρη 
αµοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών 
τεχνικών ελέγχων σε ολόκληρη την 
Ένωση και το εάν, για την επίτευξη του 
ως άνω σκοπού, είναι αναγκαία 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, 
από νοµοθετικές προτάσεις. 
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