
AM\1219996EN.docx PE661.964v01-00

EN United in diversity EN

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2019/2205(INI)

7.12.2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 130
Σχέδιο έκθεσης
Benoît Lutgen
(PE658.889v01-00)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
(2019/2205(INI))



PE661.964v01-00 2/79 AM\1219996EN.docx

EN

AM_Com_NonLegReport



AM\1219996EN.docx 3/79 PE661.964v01-00

EN

Τροπολογία 1
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (ΣΒΑ), και ιδίως τον ΣΒΑ 3.6 για 
να επιτευχθεί έως το 2020 μείωση κατά 
το ήμισυ του αριθμού των παγκόσμιων 
θανάτων και τραυματισμών από τροχαία 
ατυχήματα, και τον ΣΒΑ 11.2 για να 
επιτευχθεί έως το 2030 πρόσβαση σε 
ασφαλή, προσιτά, προσβάσιμα και 
βιώσιμα συστήματα μεταφορών για 
όλους, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, 
κυρίως με την επέκταση των δημόσιων 
συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες όσων βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι 
γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με 
αναπηρία και οι ηλικιωμένοι,

Or. en

Τροπολογία 2
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: 
Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική 
ασφάλεια 2021-2030 – Τα επόμενα 
βήματα προς την επίτευξη του «οράματος 
για μηδενικές απώλειες»,

Or. en
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Τροπολογία 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: 
Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική 
ασφάλεια 2021-2030 – Τα επόμενα 
βήματα προς την επίτευξη του «οράματος 
για μηδενικές απώλειες»,

Or. en

Τροπολογία 4
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
συνεργατικά ευφυή συστήματα 
μεταφορών (2017/2067(INI)), όπου 
καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να 
εκδώσει» ταχέως «μια νομοθετική 
πρόταση για την πρόσβαση στα επί του 
οχήματος δεδομένα και πόρους»,

Or. en

Τροπολογία 5
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 31ης 
Μαΐου 2018, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση 
των δεδομένων των μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με 
κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 6
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης 
Φεβρουαρίου 2020, (COM(2020) 66 final) 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τα δεδομένα, όπου η Επιτροπή κοινοποιεί 
ότι «θα επανεξετάσει την ισχύουσα [...] 
νομοθεσία» σχετικά με την πρόσβαση σε 
επί του οχήματος δεδομένα, «ώστε να 
εξασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση σε 
ορισμένα δεδομένα αυτοκινήτων»,

Or. en

Τροπολογία 7
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 31ης 
Μαΐου 2018, σχετικά με την παραποίηση 
των δεδομένων των μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με 
κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ (2017/2064(INL)),

Or. en

Τροπολογία 8
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 31ης 
Μαΐου 2018, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση 
των δεδομένων των μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με 
κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 9
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης 
Φεβρουαρίου 2020, (COM(2020) 66 final) 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τα δεδομένα, και συγκεκριμένα όσον 
αφορά τη νομοθεσία για την «πρόσβαση 
σε επί του οχήματος δεδομένα»,

Or. en
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Τροπολογία 10
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την προβλεπόμενη 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
μια στρατηγική για τη βιώσιμη και 
έξυπνη κινητικότητα,

Or. en

Τροπολογία 11
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η 
ΕΕ ενέκρινε πολιτική οδικής ασφάλειας με 
στόχο τη μείωση των θανάτων λόγω 
τροχαίου ατυχήματος κατά 50 % έως το 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η 
ΕΕ στοχοθέτησε το «Όραμα μηδενικών 
απωλειών», το οποίο προβλέπει μηδενικό 
αριθμό θανάτων στις οδικές μεταφορές έως 
το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
έχασαν τη ζωή τους περίπου 22 800 
άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά 
περίπου 135 000 στο οδικό δίκτυο της 
Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χρειάζεται να ληφθούν 
αποτελεσματικότερα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ 
και από τα κράτη μέλη για να 
πραγματοποιηθεί το «Όραμα μηδενικών 
απωλειών»·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η 
ΕΕ ενέκρινε πολιτική οδικής ασφάλειας με 
στόχο τη μείωση των θανάτων λόγω 
τροχαίου ατυχήματος κατά 50 % έως το 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η 
ΕΕ στοχοθέτησε το «Όραμα μηδενικών 
απωλειών», το οποίο προβλέπει μηδενικό 
αριθμό θανάτων στις οδικές μεταφορές έως 
το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
έχασαν τη ζωή τους περίπου 22 800 
άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά 
περίπου 135 000 στο οδικό δίκτυο της 
Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χρειάζεται να ληφθούν 
αποτελεσματικότερα και πιο συντονισμένα 
μέτρα σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη 
μέλη για να πραγματοποιηθεί το «Όραμα 
μηδενικών απωλειών»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σημαντική δυσαναλογία του 
ποσοστού θνησιμότητας στα οδικά 
δίκτυα των κρατών μελών αποδεικνύει 
ότι η συνεργασία στον τομέα αυτό είναι 
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ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ειδική 
στήριξη για τα κράτη μέλη με τα 
χειρότερα αποτελέσματα, εκπονώντας 
προγράμματα συμπράξεων και 
παρέχοντας βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 12
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο έως τρεις 
φορές μεγαλύτερη από την αγορά 
καινούργιων αυτοκινήτων και ότι η 
παραποίηση των δεδομένων των 
μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επηρεάζει 
σοβαρά την ποιότητα των περιοδικών 
τεχνικών επιθεωρήσεων και, ως εκ 
τούτου, υπονομεύει την οδική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 13
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2019, 
μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων στο 
ενωσιακό οδικό σύστημα σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος, αλλά η πρόοδος 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2019, 
μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων στο 
ενωσιακό οδικό σύστημα σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος, αλλά η πρόοδος 
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παραμένει υπερβολικά αργή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι βέβαιο ότι ο ενωσιακός 
στόχος για τη μείωση κατά το ήμισυ του 
αριθμού των θανάτων λόγω τροχαίου 
ατυχήματος από το 2010 έως το τέλος του 
2020 θα επιτευχθεί μόνο κατά το ήμισυ 
περίπου, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής έχει 
καταγραφεί μείωση κατά 23 % μόνον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθεώρηση των 
οχημάτων είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την οδική ασφάλεια·

παραμένει υπερβολικά αργή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι βέβαιο ότι ο ενωσιακός 
στόχος για τη μείωση κατά το ήμισυ του 
αριθμού των θανάτων λόγω τροχαίου 
ατυχήματος από το 2010 έως το τέλος του 
2020 θα επιτευχθεί μόνο κατά το ήμισυ 
περίπου, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής έχει 
καταγραφεί μείωση κατά 23 % μόνον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνή, 
λεπτομερής και περιοδική επιθεώρηση 
των οχημάτων που διενεργείται από καλά 
καταρτισμένους επιθεωρητές, καθώς και 
οι τεχνικοί οδικοί έλεγχοι, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση 
της οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 14
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές 
διαφορές στην οδική ασφάλεια μεταξύ 
των ανατολικών και δυτικών κρατών 
μελών, ενώ συχνά τα ανατολικά κράτη 
μέλη καθίστανται προορισμός του 
μεταχειρισμένου στόλου αυτοκινήτων που 
προέρχεται από δυτικά κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξημένο 
ποσοστό μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την 
ανθρώπινη ασφάλεια όσο και για το 
περιβάλλον και πρέπει να αντιμετωπιστεί 
σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Tilly Metz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τεχνικός 
έλεγχος των οχημάτων είναι ζήτημα 
δημόσιας υγείας, όχι μόνο για να είναι 
εγγυημένη η οδική ασφάλεια, αλλά και σε 
σχέση με τον αντίκτυπο των εκπομπών 
στην ποιότητα του αέρα, πέραν του 
αντικτύπου τους στο κλίμα και στο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 16
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σκάνδαλο «Dieselgate» αποδείχθηκε 
ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της 
διασφάλισης ανεξάρτητου ελέγχου στις 
επιθεωρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του οχήματος, ιδίως όσον αφορά τις 
πραγματικές εκπομπές· 

Or. en

Τροπολογία 17
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την ανάλυση της μεταφοράς στο εθνικό 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την ανάλυση της μεταφοράς στο εθνικό 
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δίκαιο και της εφαρμογής της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο από τα 
κράτη μέλη, χρειάζεται να ενισχυθούν οι 
διαδικασίες εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ·

δίκαιο και της εφαρμογής της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο από τα 
κράτη μέλη, χρειάζεται να ενισχυθούν οι 
διαδικασίες εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στην οδική 
θνησιμότητα και στην ποιότητα των 
υποδομών των μεταφορών στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια, 
επαρκή χρηματοδότηση και περισσότερο 
χρόνο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών 
στόχων όσον αφορά την οδική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 18
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ζωτικής σημασίας ο εντεταμένος 
συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών 
υπηρεσιών της Επιτροπής που 
εμπλέκονται στον καθορισμό αφενός των 
προδιαγραφών και προτύπων για τους 
κατασκευαστές προκειμένου οι τελευταίοι 
να λάβουν έγκριση κυκλοφορίας στην 
αγορά (ΓΔ Ανάπτυξης) και αφετέρου των 
απαιτήσεων ως προς την τεχνική 
συντήρηση (ΓΔ Κινητικότητας και 
Μεταφορών)·

Or. en

Τροπολογία 19
Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 
σημερινή αγορά μεταχειρισμένων 
οχημάτων, η παραποίηση των 
διανυθέντων χιλιομέτρων είναι συχνό 
φαινόμενο και αποτελεί απειλή για την 
οδική ασφάλεια και τα δικαιώματα των 
καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βελτιώσεις των πρακτικών αναθεώρησης 
και της ανταλλαγής δεδομένων είναι 
απαραίτητες για τη διατήρηση της 
οδικής ασφάλειας· 

Or. en

Τροπολογία 20
Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κόπωση 
του οδηγού έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλά βαρέα οχήματα δεν 
διαθέτουν κλιματιστικά στάθμευσης, 
γεγονός το οποίο μπορεί να υπονομεύσει 
σοβαρά την ευημερία των οδηγών, 
δεδομένης της αύξησης των κυμάτων 
καύσωνα λόγω της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 21
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με μελέτες, το ποσοστό των οχημάτων με 
παραποίηση των διανυθέντων 
χιλιομέτρων κυμαίνεται μεταξύ 5 και 
12 % για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
που πωλούνται εντός των κρατών μελών 
και μεταξύ 30 και 50 % όσον αφορά τις 
διασυνοριακές πωλήσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο έξι κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν την παραποίηση των 
δεδομένων των μετρητών διανυθέντων 
χιλιομέτρων ως ποινικό αδίκημα[1α]·
_________________
1α Βλ. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ, 2015), 
Διασυνοριακή αγορά αυτοκινήτου: τι 
πρέπει να προσέχετε όταν βρίσκεστε σε 
αναζήτηση ευκαιριών, σ. 236.

Or. en

Τροπολογία 22
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξημένη χρήση χαρακτηριστικών 
αυτοματοποιημένης οδήγησης απαιτεί 
επικαιροποίηση της δέσμης μέτρων για 
τον τεχνικό έλεγχο, προκειμένου στα εν 
λόγω μέτρα να συμπεριλαμβάνονται η 
επιθεώρηση και η εκπαίδευση στα πιο 
πρόσφατα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά, 
με την επιλογή να προστίθενται τα νέα 
χαρακτηριστικά αμέσως μόλις 
καθίστανται διαθέσιμα για τα οχήματα·

Or. en
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Τροπολογία 23
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει μέτρα για 
την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων 
παραποίησης των δεδομένων του 
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως 
το «Car-Pass» στο Βέλγιο και το 
«Nationale AutoPas» (NAP) στις Κάτω 
Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα 
δύο αυτά κράτη μέλη χρησιμοποιούν μια 
βάση δεδομένων όπου συλλέγονται οι 
ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων σε κάθε συντήρηση, 
επισκευή ή περιοδική επιθεώρηση του 
οχήματος, εξαιρώντας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, και αμφότερα 
τα κράτη έχουν σχεδόν εξαλείψει εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος την 
παραποίηση των δεδομένων του μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων στις 
επικράτειές τους·

Or. en

Τροπολογία 24
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις τελευταίες τάσεις, στο πλαίσιο των 
δοκιμών Euro NCAP η αντοχή στις 
συγκρούσεις συνδέεται με τον τεχνικό 
έλεγχο, δεδομένης της επίδρασης που 
ενδέχεται να έχουν στους επιβάτες 
συγκρουόμενων οχημάτων οι διαφορές 
στην ποιότητα της μάζας και του υλικού 
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του αμαξώματος των διαφορετικών 
οχημάτων που εμπλέκονται σε 
ενδεχόμενη σύγκρουση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πώληση οχημάτων παντός 
εδάφους (SUV) είχε εκτοξευθεί στα ύψη 
τα προηγούμενα χρόνια, οπότε, από την 
άποψη του τεχνικού ελέγχου, πρέπει να 
αξιολογηθεί δεόντως ο πιθανός 
αντίκτυπος στους επιβάτες μικρότερων 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 25
Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταφορά χτυπημένων επισκευάσιμων 
οχημάτων μεταξύ κρατών μελών για 
εμπορικούς σκοπούς δεν ρυθμίζεται ρητά 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποιότητα της οδικής υποδομής έχει 
ύψιστη σημασία για την οδική ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεσιμότητα 
και η ψηφιακή υποδομή είναι, και θα 
είναι ολοένα και περισσότερο, υψίστης 
σημασίας για την οδική ασφάλεια 
δεδομένης της ανόδου των συνδεδεμένων 
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και αυτοματοποιημένων οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 27
Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις που 
διενεργούνται από τις εθνικές αρχές είναι 
απαραίτητοι για την πρόληψη 
ατυχημάτων και τη διατήρηση της 
οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κοινής 
και συνεκτικής ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων για τα οχήματα, ιδίως τα 
μεταχειρισμένα, εμποδίζει την επιβολή 
του νόμου κατά των πρακτικών 
παραποίησης στους μετρητές 
διανυθέντων χιλιομέτρων·

Or. en

Τροπολογία 29
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
μεταφορά της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο και η εφαρμογή ορισμένων 
από τις διατάξεις της κατέδειξαν τη 
βελτιωμένη εναρμόνιση των εθνικών 
διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τη 
συχνότητα, το περιεχόμενο και τη μέθοδο 
των ελέγχων για την επιθεώρηση 
οχημάτων·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
μεταφορά της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο και η εφαρμογή ορισμένων 
από τις διατάξεις της κατέδειξαν τη 
βελτιωμένη εναρμόνιση των εθνικών 
διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τη 
συχνότητα, το περιεχόμενο και τη μέθοδο 
των ελέγχων για την επιθεώρηση 
οχημάτων· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει περιοδική αναθεώρηση του 
πεδίου εφαρμογής και των μεθόδων 
επιθεώρησης οχημάτων στην ΕΕ, καθώς 
και των δεξιοτήτων και γνώσεων των 
επιθεωρητών οχημάτων, παράλληλα με 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
μια δράση – παρόμοια με το «Έτος 
Σιδηροδρόμων» – ώστε το ζήτημα της 
οδικής ασφάλειας να τεθεί στο επίκεντρο·

Or. de

Τροπολογία 31
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί το γεγονός ότι η 
μεταφορά της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο συνέβαλε στη βελτίωση της 
ποιότητας των περιοδικών τεχνικών 
επιθεωρήσεων, και του συντονισμού και 
των προτύπων των κρατών μελών όσον 
αφορά την οδική επιθεώρηση οχημάτων, 
ενώ παράλληλα ενίσχυσε τα πρότυπα 
οδικής ασφάλειας·

2. επικροτεί το γεγονός ότι η 
μεταφορά της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο συνέβαλε στη βελτίωση της 
ποιότητας των περιοδικών τεχνικών 
επιθεωρήσεων, στην αύξηση του επιπέδου 
των προσόντων των επιθεωρητών που 
είναι υπεύθυνοι για τους περιοδικούς 
ελέγχους των οχημάτων και στην 
ενίσχυση του συντονισμού και των 
καθορισμένων προτύπων των κρατών 
μελών όσον αφορά την οδική επιθεώρηση 
οχημάτων προκειμένου να βελτιωθούν τα 
πρότυπα οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 32
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την καλύτερη ποιότητα 
των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων 
και τις θετικές επιπτώσεις τους στην οδική 
ασφάλεια, η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό 
έλεγχο περιέχει ορισμένες μη 
υποχρεωτικές διατάξεις που δεν έχουν 
μεταφερθεί με επαρκή αυστηρότητα, ή 
απλώς δεν έχουν μεταφερθεί καθόλου, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ πτυχών όπως η 
ασφαλής στοιβασία του φορτίου, και η 
ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την καλύτερη ποιότητα 
των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων 
και τις θετικές επιπτώσεις τους στην οδική 
ασφάλεια, η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό 
έλεγχο περιέχει υπερβολικά πολλές μη 
υποχρεωτικές διατάξεις που δεν έχουν 
μεταφερθεί με επαρκή αυστηρότητα, ή 
απλώς δεν έχουν μεταφερθεί καθόλου, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ πτυχών όπως η 
ασφαλής στοιβασία του φορτίου, και η 
ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των 
διατάξεων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η οδική ασφάλεια·

Or. ro
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Τροπολογία 33
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την καλύτερη ποιότητα 
των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων 
και τις θετικές επιπτώσεις τους στην οδική 
ασφάλεια, η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό 
έλεγχο περιέχει ορισμένες μη 
υποχρεωτικές διατάξεις που δεν έχουν 
μεταφερθεί με επαρκή αυστηρότητα, ή 
απλώς δεν έχουν μεταφερθεί καθόλου, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ πτυχών όπως η 
ασφαλής στοιβασία του φορτίου, και η 
ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την καλύτερη ποιότητα 
των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων 
και τις θετικές επιπτώσεις τους στην οδική 
ασφάλεια, η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό 
έλεγχο περιέχει ορισμένες μη 
υποχρεωτικές διατάξεις που δεν έχουν 
μεταφερθεί με επαρκή αυστηρότητα, ή 
απλώς δεν έχουν μεταφερθεί καθόλου· 
υπογραμμίζει την ανάγκη σταδιακής 
παραίτησης από τις εθελοντικές 
διατάξεις και την ανάγκη ανάπτυξης ενός 
συστήματος ελάχιστων αλλά 
υποχρεωτικών απαιτήσεων με σκοπό την 
αύξηση της εναρμόνισης, σε επίπεδο ΕΕ, 
πτυχών όπως η ασφαλής στοιβασία του 
φορτίου, και την αύξηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 34
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη δεν 
μετέφεραν εγκαίρως τη δέσμη μέτρων για 
τον τεχνικό έλεγχο, και ότι η Επιτροπή 
αναγκάστηκε να κινήσει διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά ενός κράτους μέλους· 
καλεί επιτακτικά τα εν λόγω κράτη μέλη 

4. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη δεν 
μετέφεραν εγκαίρως τη δέσμη μέτρων για 
τον τεχνικό έλεγχο, και ότι η Επιτροπή 
αναγκάστηκε να κινήσει διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά ενός κράτους μέλους· 
καλεί επιτακτικά τα εν λόγω κράτη μέλη 
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να μεταφέρουν ταχέως τις ελλείπουσες 
διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο στην εθνική τους 
νομοθεσία·

να μεταφέρουν ταχέως τις ελλείπουσες 
διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο στην εθνική τους 
νομοθεσία, δεδομένου ότι η οδική 
ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών 
αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Επιτροπή 
να βρει τρόπους για την πρόληψη των 
παραβάσεων από τα κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 35
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
πρόοδος στη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στα κράτη μέλη έχει 
επιβραδυνθεί σε σύγκριση με παλαιότερα 
έτη· επισημαίνει την ανάγκη διεξαγωγής 
ερευνών και αναλύσεων σε βάθος για τον 
εντοπισμό των λόγων της επιδείνωσης 
και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 36
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) προτείνει τη θέσπιση 
περισσότερων κινήτρων για τα κράτη 
μέλη προκειμένου να προωθήσουν τη 
μεταφορά της δέσμης μέτρων στην 
εθνική τους νομοθεσία·
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Or. de

Τροπολογία 37
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τις απαιτήσεις για την αντοχή 
στις συγκρούσεις στην έγκριση τύπου 
οχήματος και να τις συμπεριλάβει σε 
μελλοντικές νομοθετικές αναθεωρήσεις, 
ενσωματώνοντας τα πιο πρόσφατα 
κριτήρια των δοκιμών σύγκρουσης Euro 
NCAP με τα οποία παρακολουθούνται οι 
επιπτώσεις μιας σύγκρουσης σε άλλα 
οχήματα· θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει 
όχι μόνο για τα νέα μοντέλα που θα 
διατεθούν στην αγορά, αλλά και στο 
πλαίσιο επιθεωρήσεων σε οχήματα που 
ήδη βρίσκονται σε οδική κυκλοφορία, με 
στόχο την επίτευξη εναρμόνισης των 
ελάχιστων προτύπων και την ισότιμη 
ασφάλεια των επιβατών ανεξάρτητα από 
την κοινωνικοοικονομική τους 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 38
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. λαμβάνοντας υπόψη την 
ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων για 
τα οχήματα στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, καλεί την 
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Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της οδηγίας 2014/46/ΕΕ 
σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας 
οχημάτων, προκειμένου να τερματιστεί η 
υποχρέωση παράδοσης φυσικών 
εγγράφων και η υποχρέωση του οδηγού 
να επιδεικνύει έντυπα πιστοποιητικά 
ταξινόμησης· σημειώνει ότι πρέπει να 
θεσπιστούν προϋποθέσεις ώστε οι 
επιθεωρητές να κάνουν πλήρη χρήση των 
ηλεκτρονικών καταγραφών·

Or. en

Τροπολογία 39
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για 
δραστηριότητες επιθεώρησης, 
συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού 
επιθεώρησης, του εξοπλισμού και της 
κατάρτισης, εξακολουθεί να εμποδίζει 
την επίτευξη των στόχων για τον τεχνικό 
έλεγχο οχημάτων· τονίζει ότι πρέπει να 
τεθεί στη διάθεση των εθνικών αρχών 
οδικής ασφάλειας επαρκής οικονομική 
και διοικητική υποστήριξη με σκοπό την 
αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο και την 
μελλοντική αναθεωρημένη έκδοση των εν 
λόγω μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 40
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, το 90 % των 
επιθεωρήσεων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά 
διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη 
δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά 
χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού 
των μη ασφαλών οχημάτων που 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από εκείνα που 
ορίζονται στη δέσμη μέτρων, πράγμα που 
μειώνει την ασφάλεια υπό συνθήκες 
λειτουργίας· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη 
μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η 
ζωή των πολιτών της ΕΕ·

5. επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, το 90 % των 
επιθεωρήσεων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά 
διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη 
δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά 
χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού 
των μη ασφαλών οχημάτων που 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από εκείνα που 
ορίζονται στη δέσμη μέτρων, πράγμα που 
μειώνει την ασφάλεια υπό συνθήκες 
λειτουργίας· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη 
μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η 
ζωή των πολιτών της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης της υποχρέωσης πρόσθετων 
ελέγχων μετά την κάλυψη καθορισμένης 
χιλιομετρικής απόστασης για οχήματα 
της κατηγορίας M1 που 
χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα 
και για οχήματα της κατηγορίας N1 που 
χρησιμοποιούνται από παρόχους 
υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων· 
σημειώνει ότι μια τέτοια 
συμπληρωματική απαίτηση θα 
αποδεικνυόταν ιδιαίτερα σημαντική σε 
εξαιρετικές καταστάσεις, όπως μια 
πανδημία, όπου τα ασθενοφόρα και τα 
οχήματα παροχής υπηρεσιών 
χρησιμοποιούνται συχνότερα απ’ ότι 
συνήθως·

Or. en
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Τροπολογία 41
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, το 90 % των 
επιθεωρήσεων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά 
διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη 
δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά 
χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού 
των μη ασφαλών οχημάτων που 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από εκείνα που 
ορίζονται στη δέσμη μέτρων, πράγμα που 
μειώνει την ασφάλεια υπό συνθήκες 
λειτουργίας· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη 
μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η 
ζωή των πολιτών της ΕΕ·

5. επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, το 90 % των 
επιθεωρήσεων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά 
διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη 
δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά 
χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού 
των μη ασφαλών οχημάτων που 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από εκείνα που 
ορίζονται στη δέσμη μέτρων, πράγμα που 
μειώνει την ασφάλεια υπό συνθήκες 
λειτουργίας· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη 
μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η 
ζωή των πολιτών της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει, σε επόμενη 
αναθεώρηση, το ενδεχόμενο 
αυστηρότερου καθεστώτος δοκιμών για 
επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, προκειμένου τα 
οχήματα να ελέγχονται για πρώτη φορά 
μετά από τέσσερα χρόνια, στη συνέχεια 
μετά από δύο χρόνια και έπειτα ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 42
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, το 90 % των 
επιθεωρήσεων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά 
διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη 
δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά 
χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού 
των μη ασφαλών οχημάτων που 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από εκείνα που 
ορίζονται στη δέσμη μέτρων, πράγμα που 
μειώνει την ασφάλεια υπό συνθήκες 
λειτουργίας· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη 
μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η 
ζωή των πολιτών της ΕΕ·

5. επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, το 90 % των 
επιθεωρήσεων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά 
διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη 
δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά 
χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού 
των μη ασφαλών οχημάτων που 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από εκείνα που 
ορίζονται στη δέσμη μέτρων, πράγμα που 
μειώνει την ασφάλεια υπό συνθήκες 
λειτουργίας· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη, 
καθώς και τις χώρες που έχουν ήδη 
συμμορφωθεί με τα χρονικά διαστήματα 
που ορίζονται στη δέσμη μέτρων με 
σκοπό την κινητικότητα στην εσωτερική 
αγορά, να συμμορφωθούν με τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη 
μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η 
ζωή των πολιτών της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 43
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή, στην επόμενη 
αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, να εξετάσει το ενδεχόμενο 
αυστηρότερου καθεστώτος δοκιμών για 
επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, προκειμένου τα 
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οχήματα να ελέγχονται για πρώτη φορά 
μετά από τέσσερα χρόνια, στη συνέχεια 
μετά από δύο χρόνια και έπειτα ετησίως· 
επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο καθιέρωσης τακτικών 
ελέγχων (ετησίως ή μετά την κάλυψη 
ορισμένων χιλιομέτρων) για οχήματα 
κατηγορίας M1 υψηλής χιλιομετρικής 
χρήσης, όπως οχήματα που 
χρησιμοποιούνται από αντιπροσώπους 
πωλήσεων ή υπηρεσίες παράδοσης 
δεμάτων, καθεστώς που ήδη ισχύει για τα 
ταξί και τα ασθενοφόρα·

Or. en

Τροπολογία 44
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη, τα οποία 
δυσκολεύονται να τηρήσουν τις 
προθεσμίες της αναθεώρησης για τα 
βαρέα οχήματα λόγω υπερβολικού 
φόρτου αιτημάτων, να προβλέψουν τη 
χρήση εγκεκριμένων συνεργείων· ζητεί 
επιπλέον από την Επιτροπή να προβλέψει 
την αμοιβαία αναγνώριση 
πιστοποιητικών τα οποία επιτρέπουν τη 
χρήση οχήματος μεταξύ κρατών μελών 
σε περιπτώσεις όπου η εθνική νομοθεσία 
διαφέρει·

Or. it

Τροπολογία 45
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι είναι σημαντικό στις 
τεχνικές επιθεωρήσεις να 
συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες δοκιμές 
πραγματικών εκπομπών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με 
τα επερχόμενα πρότυπα EURO 7 στη 
διάρκεια του κύκλου ζωής· προτείνει την 
τυποποίηση, για παράδειγμα στον 
σχεδιασμό των αγωγών εξαγωγής, 
προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα με 
τα εργαλεία μέτρησης εκπομπών στα 
κέντρα επιθεώρησης οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 46
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι δεν προβλέπεται η 
αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών 
ελέγχων για μεταχειρισμένα οχήματα που 
εισάγονται από άλλα κράτη μέλη σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετική περιοδικότητα ελέγχων και, 
συνεπώς, η δέσμη μέτρων προβλέπει 
περιορισμένη μόνο αμοιβαία αναγνώριση 
εν προκειμένω· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πιστοποίηση της ΕΕ για 
τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην 
επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων 
για τον τεχνικό έλεγχο·

6. σημειώνει ότι δεν προβλέπεται η 
αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών 
ελέγχων για μεταχειρισμένα οχήματα που 
εισάγονται από άλλα κράτη μέλη σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετική περιοδικότητα ελέγχων και, 
συνεπώς, η δέσμη μέτρων προβλέπει 
περιορισμένη μόνο αμοιβαία αναγνώριση 
εν προκειμένω· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πιστοποίηση της ΕΕ για 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – καθώς κι 
ένα εναρμονισμένο σύστημα για την 
τακτική καταχώριση των ενδείξεων του 
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων των 
οχημάτων και την ανταλλαγή των εν λόγω 
μετρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ – στην 
επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων 
για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en
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Τροπολογία 47
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 
να εξετάσει τον βαθμό στον οποίον θα 
μπορούσαν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 
να εξετάσει τον βαθμό στον οποίον θα 
μπορούσαν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο· προτείνει να 
συμπεριληφθούν και άλλοι τύποι 
οχημάτων, όπως δίτροχα, τρίκυκλα και 
ελαφριά ρυμουλκούμενα, στο καθεστώς 
ελέγχων και επιθεώρησης·

Or. en

Τροπολογία 48
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων – όπως όλοι οι τύποι 
μοτοσυκλέτας –, οι οποίες χορηγούνται 
στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
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να εξετάσει τον βαθμό στον οποίον θα 
μπορούσαν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο·

δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, 
δηλαδή δεδομένα όπως ο υψηλός αριθμός 
διανυθέντων χιλιομέτρων ετησίως και η 
εμπλοκή σε συγκρούσεις· να εξετάσει, δε, 
τον βαθμό στον οποίον θα μπορούσαν να 
καταργηθούν οι εξαιρέσεις αυτές, στο 
πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης της 
δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 49
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 
να εξετάσει τον βαθμό στον οποίον θα 
μπορούσαν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο·

7. καλεί την Επιτροπή να καταργήσει 
τις εξαιρέσεις από το καθεστώς ελέγχου 
για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως 
όλα τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα και 
τα ελαφριά ρυμουλκούμενα, ανεξάρτητα 
από τους περιορισμούς κινητήρα και 
ισχύος, εξαιρέσεις οι οποίες επί του 
παρόντος χορηγούνται στα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο, καθώς θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 50
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
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κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 
να εξετάσει τον βαθμό στον οποίον θα 
μπορούσαν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο·

κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 
επιμένει να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές, σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι 
δικαιολογημένο και εφικτό, στο πλαίσιο 
της επόμενης αναθεώρησης της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 51
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, οι οποίες χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
οδική ασφάλεια με βάση τα σχετικά 
δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, και 
να εξετάσει τον βαθμό στον οποίον θα 
μπορούσαν να καταργηθούν οι εξαιρέσεις 
αυτές στο πλαίσιο της επόμενης 
αναθεώρησης της δέσμης μέτρων για τον 
τεχνικό έλεγχο·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι εξαιρέσεις από το καθεστώς 
ελέγχου για ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, όπως οι μοτοσυκλέτες, οι 
οποίες χορηγούνται στα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό 
έλεγχο, θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την οδική ασφάλεια με βάση τα 
σχετικά δεδομένα για τα τροχαία 
ατυχήματα, και να εξετάσει την 
κατάργηση των εξαιρέσεων αυτών στο 
πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης της 
δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 52
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
αυστηροποιήσει περισσότερο το 
καθεστώς ελέγχων θεσπίζοντας ετήσιους 
ελέγχους ή ελέγχους μετά την κάλυψη 
ορισμένων χιλιομέτρων, για οχήματα της 
κατηγορίας N1 που χρησιμοποιούνται για 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, για 
οχήματα της κατηγορίας M1, καθώς 
επίσης για δίκυκλα και τρίκυκλα που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 
σκοπούς, δεδομένης της αύξησης του 
αριθμού τους και του μεγάλου αριθμού 
χιλιομέτρων·

Or. en

Τροπολογία 53
Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει εάν μια υποχρεωτική 
εγκατάσταση κλιματιστικών στάθμευσης 
σε βαρέα οχήματα θα μπορούσε να έχει 
θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 54
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή, να εξετάσει 
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το ενδεχόμενο περαιτέρω 
αυστηροποίησης του καθεστώτος 
ελέγχων για επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε 
να ελέγχονται [πρώτη φορά] τέσσερα 
χρόνια μετά την πρώτη ημερομηνία 
ταξινόμησής τους, στη συνέχεια [δεύτερη 
φορά] μετά από δύο χρόνια, και κατόπιν 
ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 55
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. επισημαίνει ότι το επίπεδο ανοχής 
για τη συχνότητα των ελέγχων ποικίλλει 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, 
από μέγιστη ανοχή έως και τεσσάρων 
μηνών μέχρι μηδενική ανοχή· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει το 
επίπεδο ανοχής, θεσπίζοντας ένα μέγιστο 
επίπεδο βραχείας διάρκειας, που δεν θα 
θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη εφαρμογή 
περιοδικών τεχνικών ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 56
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα· επισημαίνει ότι η 
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μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου·

θνησιμότητα των μοτοσικλετιστών 
μειώνεται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με 
όλους τους άλλους χρήστες οχημάτων 
στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι ζωτική 
ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ασφάλειάς τους, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου· καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει ένα σύνολο 
βασικών απαιτήσεων για τις περιοδικές 
τεχνικές επιθεωρήσεις των μοτοσικλετών· 
καλεί την Επιτροπή να επιβάλει τον 
υποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο των 
μοτοσικλετών στα κράτη μέλη όπου δεν 
είναι ακόμη υποχρεωτικός· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενός πρόσθετου 
χρονοδιαγράμματος ελέγχου βάσει των 
διανυθέντων χιλιομέτρων στην 
περίπτωση μοτοσικλετών που 
χρησιμοποιούνται για παράδοση δεμάτων 
ή τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει 
το σύστημα e-call στον υποχρεωτικό 
εξοπλισμό των καινούριων μοτοσικλετών· 
καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά 
πόσον είναι δυνατή και πιθανώς 
αποτελεσματική η επέκταση του 
φάσματος των υποχρεωτικών νέων 
συστημάτων ασφαλείας στις 
μοτοσικλέτες·

Or. en

Τροπολογία 57
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
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τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου·

τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου· επιπλέον, 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο επέκτασης των περιοδικών 
τεχνικών ελέγχων σε όλα τα δίκυκλα και 
τρίκυκλα οχήματα, καθώς και στα 
ελαφριά ρυμουλκούμενα, με το ακόλουθο 
καθεστώς δοκιμών: για μοτοποδήλατα, 
ηλεκτρονικά σκούτερ και μοτοσικλέτες 
(πρώτη επιθεώρηση μετά από τέσσερα 
χρόνια, δεύτερη μετά από δύο χρόνια και 
στη συνέχεια κάθε χρόνο)· για ελαφρά 
ρυμουλκούμενα (πρώτη επιθεώρηση μετά 
από τέσσερα χρόνια, στη συνέχεια 
τουλάχιστον κάθε δεύτερο έτος)·

Or. en

Τροπολογία 58
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου·

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με την κατάλληλη 
οδική επιθεώρηση και τον περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο, μεταξύ άλλων για δίκυκλα 
ή τρίκυκλα οχήματα, καθώς επίσης και 
διατάξεις σχετικά με την πλήρη 
επιθεώρηση ελαφρών ρυμουλκούμενων, 
ανεξάρτητα από την τεχνολογία του 
κινητήρα και τους περιορισμούς ισχύος· 
δεδομένου ότι οι μοτοσικλετιστές 
θεωρούνται ευάλωτοι χρήστες του οδικού 
δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 59
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
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Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου·

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
και περιοδική επιθεώρηση και τεχνικό 
έλεγχο, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα και ελαφρά 
ρυμουλκούμενα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 60
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου·

8. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει διατάξεις στην επόμενη 
αναθεώρηση σχετικά με κατάλληλη οδική 
επιθεώρηση, μεταξύ άλλων για δίκυκλα ή 
τρίκυκλα οχήματα, δεδομένου ότι οι 
μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι 
χρήστες του οδικού δικτύου με αντίκτυπο 
στα οδικά οχήματα·

Or. ro

Τροπολογία 61
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. όταν καθυστερεί η διενέργεια των 
περιοδικών επιθεωρήσεων πέραν της 
προβλεπόμενης ημερομηνίας τους, 
προτείνει την εναρμόνιση των περιόδων 
ανοχής των εν λόγω καθυστερήσεων, 
συνιστώντας συγκεκριμένα τη μείωση 
της περιόδου ανοχής και την αύξηση των 
συνακόλουθων κυρώσεων σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 62
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπενθυμίζει ότι τα οχήματα που 
είναι προσαρμοσμένα να οδηγούνται από 
άτομα με αναπηρία ενδέχεται να έχουν 
συγκεκριμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις 
που πρέπει να ελέγχονται συστηματικά· 
επισημαίνει ότι τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
επιβατών με αναπηρία πρέπει να 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένους 
τεχνικούς όρους, όπως είναι οι 
μηχανισμοί πρόσδεσης, και να έχουν 
προσαρμόσει τους χώρους τους, 
προκειμένου να είναι εγγυημένη η 
ασφάλειά τους· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι όλα αυτά τα βασικά 
χαρακτηριστικά ενσωματώνονται 
δεόντως σε κάθε επιθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία 63
Tilly Metz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. θεωρεί σημαντικό να 
εφαρμοστούν ισχυρά μέτρα 
καταπολέμησης της παραποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων επαρκών 
μηχανισμών κυβερνοασφάλειας που θα 
θέτουν εμπόδια στην ηλεκτρονική 
παραποίηση και θα διευκολύνουν τον 
εντοπισμό· καλεί εν προκειμένω την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την 
προσβασιμότητα των οργανισμών 
επιθεώρησης σε ορισμένα δεδομένα, 
λειτουργίες και πληροφορίες λογισμικού, 
επιτρέποντάς τους έτσι να εντοπίζουν 
παραβιάσεις και παραποιήσεις και να 
διασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια των 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 64
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά την αναθεώρηση ένα πιο αυστηρό 
καθεστώς ελέγχου για οχήματα 
κατηγορίας Ν1 που χρησιμοποιούνται για 
μεταφορές εμπορευμάτων και διαθέτουν 
μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους·

Or. en

Τροπολογία 65
Kosma Złotowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει 
γενικά μόνο μέτρα κατά τη μεταφορά 
διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις για την 
απάτη με τους οδομετρητές· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τη σαφή αυτή απαίτηση 
της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, 
και να μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία πιο στοχευμένα μέτρα χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει 
ανεπαρκής η ισχύουσα διάταξη σχετικά με 
τις κυρώσεις για την απάτη με τους 
οδομετρητές, καθώς απαιτεί να είναι οι 
κυρώσεις απλώς αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές και να μην 
εισάγουν διακρίσεις, αφήνοντας τα ποσά 
καθαυτά και τα αντίστοιχα αποτρεπτικά 
μέτρα κατά κύριο λόγο στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών· θεωρεί ότι 
στην επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να 
θεσπιστούν πιο εναρμονισμένες και 
συγκεκριμένες κυρώσεις για την απάτη με 
τους οδομετρητές·

9. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει 
γενικά μόνο μέτρα κατά τη μεταφορά 
διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις για την 
απάτη με τους οδομετρητές· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τη σαφή αυτή απαίτηση 
της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, 
και να μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία πιο στοχευμένα μέτρα χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει 
ανεπαρκής η ισχύουσα διάταξη σχετικά με 
τις κυρώσεις για την απάτη με τους 
οδομετρητές, καθώς απαιτεί να είναι οι 
κυρώσεις απλώς αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές και να μην 
εισάγουν διακρίσεις, αφήνοντας τα ποσά 
καθαυτά και τα αντίστοιχα αποτρεπτικά 
μέτρα κατά κύριο λόγο στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών· θεωρεί ότι 
στην επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να 
θεσπιστούν πιο εναρμονισμένες και 
συγκεκριμένες κυρώσεις για την απάτη με 
τους οδομετρητές· τονίζει ότι η έλλειψη 
ομοιόμορφης και συνεπούς βάσης 
δεδομένων σχετικά με τα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο 
κατά την ανίχνευση της παραποίησης 
των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων· τονίζει ότι η πρόοδος είναι 
εφικτή μόνο με τη βελτίωση της 
συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξης 
της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και 
τα τροχαία ατυχήματα, είναι μείζονος 
σημασίας για τον αποτελεσματικότερο 
εντοπισμό των παραποιήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 66
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει 
γενικά μόνο μέτρα κατά τη μεταφορά 
διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις για την 
απάτη με τους οδομετρητές· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τη σαφή αυτή απαίτηση 
της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, 
και να μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία πιο στοχευμένα μέτρα χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει 
ανεπαρκής η ισχύουσα διάταξη σχετικά με 
τις κυρώσεις για την απάτη με τους 
οδομετρητές, καθώς απαιτεί να είναι οι 
κυρώσεις απλώς αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές και να μην 
εισάγουν διακρίσεις, αφήνοντας τα ποσά 
καθαυτά και τα αντίστοιχα αποτρεπτικά 
μέτρα κατά κύριο λόγο στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών· θεωρεί ότι 
στην επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να 
θεσπιστούν πιο εναρμονισμένες και 
συγκεκριμένες κυρώσεις για την απάτη με 
τους οδομετρητές·

9. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει 
γενικά μόνο μέτρα κατά τη μεταφορά 
διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις για την 
απάτη με τους οδομετρητές· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τη σαφή αυτή απαίτηση 
της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, 
και να μεταφέρουν στην εθνική τους 
νομοθεσία πιο στοχευμένα μέτρα χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει 
ανεπαρκής η ισχύουσα διάταξη σχετικά με 
τις κυρώσεις για την απάτη με τους 
οδομετρητές, καθώς απαιτεί να είναι οι 
κυρώσεις απλώς αποτελεσματικές, 
αναλογικές, αποτρεπτικές και να μην 
εισάγουν διακρίσεις, αφήνοντας τα ποσά 
καθαυτά και τα αντίστοιχα αποτρεπτικά 
μέτρα κατά κύριο λόγο στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών· θεωρεί ότι 
πρέπει να παρασχεθούν στα κράτη μέλη 
επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί 
πόροι και να τους δοθεί η δυνατότητα να 
επιβάλουν πιο εναρμονισμένες και 
συγκεκριμένες κυρώσεις για την απάτη με 
τους οδομετρητές· υπενθυμίζει ότι τα 
δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά τα 
διανυθέντα χιλιόμετρα, μεταξύ άλλων τα 
σχετικά δεδομένα από μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία και να ανταλλάσσονται μεταξύ 
των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη 
χρήση της τεχνολογίας blockchain·

Or. en
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Τροπολογία 67
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κατάλληλες διατάξεις και κατευθυντήριες 
γραμμές που θα βοηθήσουν τους 
επιθεωρητές στα σημεία ελέγχου και τους 
αστυνομικούς που είναι υπεύθυνοι για την 
οδική επιθεώρηση να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της 
παραποίησης των δεδομένων των 
μοτοποδηλάτων·

Or. en

Τροπολογία 68
Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή αφενός να 
καταθέσει πρόταση η οποία θα προβλέπει 
ότι η βεβαίωση διανυθέντων χιλιομέτρων 
αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση κατά 
την επεξεργασία οποιωνδήποτε 
διοικητικών διατυπώσεων που 
σχετίζονται με την ιδιοκτησία ενός 
οχήματος, και αφετέρου την καλεί να 
καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά τις 
απάτες, ιδίως εντός της αγοράς 
μεταχειρισμένων οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 69
Marco Campomenosi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση η οποία θα προβλέπει ότι η 
διενέργεια του ελέγχου πρέπει πάντα να 
είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την 
απόκτηση νέου πιστοποιητικού 
ταξινόμησης·

Or. en

Τροπολογία 70
Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
υπάρχει αρκετό εξειδικευμένο διοικητικό 
προσωπικό για να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση τεχνικών ελέγχων, καθώς και την 
ανάγκη οδικών επιθεωρήσεων σε 
οχήματα και φορτηγά· ως εκ τούτου, 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
ενίσχυση ειδικευμένου διοικητικού 
προσωπικού προκειμένου να 
ανταποκριθούν στη ζήτηση τεχνικών 
δοκιμών και επιθεωρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 71
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10



PE661.964v01-00 42/79 AM\1219996EN.docx

EN

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί το γεγονός ότι σε όλα τα 
κράτη μέλη, μετά την έναρξη ισχύος της 
δέσμης για τον τεχνικό έλεγχο, ο 
εξοπλισμός ελέγχου εναρμονίστηκε και 
πληροί ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, 
βελτιώνοντας έτσι την ομοιομορφία των 
τεχνικών ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ·

10. επικροτεί το γεγονός ότι σε όλα τα 
κράτη μέλη, μετά την έναρξη ισχύος της 
δέσμης για τον τεχνικό έλεγχο, ο 
εξοπλισμός ελέγχου εναρμονίστηκε και 
πληροί ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, 
βελτιώνοντας έτσι την ομοιομορφία των 
τεχνικών ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ· 
επαναλαμβάνει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των επιθεωρητών και την 
εξάλειψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 72
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
υφιστάμενες ελλείψεις στην εφαρμογή του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/621 
της Επιτροπής, που ισχύει από τον Μάιο 
του 2020, διαιωνίζουν την έλλειψη 
τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται 
για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 73
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η ασφάλεια των 
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χρηστών του οδικού δικτύου πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα·

Or. de

Τροπολογία 74
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους·

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· σημειώνει ότι οι τακτικές 
επανεκπαιδεύσεις και οι κατάλληλες 
εξετάσεις θα έχουν θετικό αντίκτυπο και 
θα δώσουν τη δυνατότητα στους 
επιθεωρητές να αντιμετωπίσουν τις 
απαιτήσεις του τομέα, όπως η 
ψηφιοποίηση, με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και διδαγμάτων μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής του παραρτήματος IV της 
οδηγίας 2014/45/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους·

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους· σημειώνει ότι τα προσόντα των 
επιθεωρητών πρέπει να βελτιώνονται 
τακτικά προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στην αυξανόμενη χρήση νέων 
τεχνολογιών που εγκαθίστανται σε 
οχήματα και να προσαρμόζουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις 
αναπτυσσόμενες διαδικασίες 
αυτοματισμού και ψηφιοποίησης του 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 76
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους·

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ανεξαρτησία των επιθεωρητών και 
των οργανισμών επιθεώρησης από το 
εμπόριο, τη συντήρηση και την επισκευή 
οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε οικονομική σύγκρουση 
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συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 77
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους·

11. σημειώνει ότι, παρόλο που όλα τα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα 
προσόντα για τους επιθεωρητές που 
διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα 
δεν τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο παράρτημα IV της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις 
τους, δεδομένου ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται η διενέργεια κατάλληλων 
τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των 
χρηστών του οδικού δικτύου·

Or. ro

Τροπολογία 78
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η αμεροληψία των 
επιθεωρήσεων, ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε πηγή σύγκρουσης 
συμφερόντων· θεωρεί ότι τα κέντρα 
επιθεώρησης οχημάτων και οι ίδιοι οι 
επιθεωρητές πρέπει να αφιερώνονται 
αποκλειστικά στον σκοπό αυτό και δεν 
πρέπει να συμμετέχουν σε 
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δραστηριότητες επισκευής, πώλησης ή 
μεταπώλησης· πιστεύει ότι η ανεξαρτησία 
των επιθεωρήσεων διαφυλάσσεται 
καλύτερα όταν η επίσημη διαπίστευση 
για την έκδοση πιστοποιητικών τεχνικού 
ελέγχου παρέχεται σε έναν οργανισμό 
παρά ατομικά στους επιθεωρητές, ενώ 
παράλληλα παρέχονται έτσι ισχυρότερες 
διασφαλίσεις όσον αφορά την αστική 
ευθύνη για όλα τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 79
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει ότι η τακτική και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση 
επιθεωρητών είναι το κλειδί για τον 
ποιοτικό έλεγχο των οχημάτων και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της 
κατασκευής οχημάτων, ιδίως σε σχέση με 
τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης 
της οδήγησης· το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης πρέπει να επικαιροποιείται 
τακτικά και να εναρμονίζεται μεταξύ των 
κρατών μελών καθώς συνεχώς 
εισάγονται στα οχήματα πρόσθετες 
λειτουργίες, όπως κυκλοφορία του 
οχήματος χωρίς οδηγό·

Or. en

Τροπολογία 80
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ανεξαρτησία των 
επιθεωρητών και των οργανισμών 
επιθεώρησης από το εμπόριο, τη 
συντήρηση και την επισκευή οχημάτων, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
οικονομική σύγκρουση συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 81
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπογραμμίζει ότι στην κατάρτιση 
των επιθεωρητών πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται η χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής 
πληροφοριών για να διασφαλίζεται η 
ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή 
δεδομένων επιθεώρησης μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για 
την οδική ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι στις 
εν λόγω εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με 
την ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων, την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των οδηγών·

Or. en

Τροπολογία 82
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. υπογραμμίζει ότι η παραποίηση 
των δεδομένων των μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων και η απάτη σε 
ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
όπως είναι τα προηγμένα συστήματα 
υποβοήθησης της οδήγησης, 
συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο για την 
ασφάλεια και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
εντοπίζονται από τους επιθεωρητές· 
στους επιθεωρητές πρέπει να παρέχεται 
ειδική εκπαίδευση σχετικά με τον έλεγχο 
της ακεραιότητας του λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 83
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 
οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 
οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα· 
υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης ειδικής 
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νομοθεσίας για τα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά αγαθών και τα οποία, λόγω της 
επαναλαμβανόμενης υπερφόρτωσής τους, 
συνεπάγονται πρόσθετο κίνδυνο 
πρόκλησης ατυχήματος, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο την ασφάλεια όλων των χρηστών 
του οδικού δικτύου· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο 
συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αυτών 
των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
τα οποία δεν υπάγονται στη νομοθεσία 
για τα βαρέα φορτηγά που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
αγαθών, μπορεί επίσης να οδηγήσει στην 
επιδείνωση του φαινομένου του αθέμιτου 
ανταγωνισμού στην αγορά οδικών 
μεταφορών μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών της ΕΕ·

_________________ _________________
6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

Or. fr

Τροπολογία 84
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 
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οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα· καλεί 
την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα 
κράτη μέλη για την περαιτέρω βελτίωση 
της ποιότητας των αμερόληπτων 
ελέγχων, για παράδειγμα ρυθμίζοντας και 
συλλέγοντας δεδομένα από τους Κύριους 
Δείκτες Επιδόσεων (ΚΔΕ) και 
ενθαρρύνοντας τη χρήση του συστήματος 
«προφίλ αξιολόγησης κινδύνου» για την 
υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ 
προκειμένου να βελτιώνουν τη στόχευση 
των ελέγχων και των κυρώσεων, ειδικά 
για τους κατά συρροήν παραβάτες, 
τηρώντας παράλληλα πλήρως το 
ενωσιακό πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων·

_________________ _________________
6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

Or. en

Τροπολογία 85
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
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μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 
οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 
οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα· είναι 
της γνώμης ότι περαιτέρω τύποι 
οχημάτων, όπως δίκυκλα, τρίκυκλα και 
ελαφριά ρυμουλκούμενα, πρέπει να 
εμπίπτουν στο καθεστώς ελέγχων και 
στην υποχρέωση τεχνικών οδικών 
επιθεωρήσεων·

_________________ _________________
6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

Or. en

Τροπολογία 86
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν μειωθεί οι 
οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών 
οχημάτων τα τελευταία έξι χρόνια· 
αποδοκιμάζει την τάση αυτή και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται από το 2018 να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος 
αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σχέση 
με τον αριθμό των ταξινομημένων 
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οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· 
καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επίτευξη του 
στόχου του 5 %, μεταξύ άλλων με την 
πρόσληψη και εκπαίδευση επαρκώς 
ειδικευμένων επιθεωρητών, για την 
αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 
οχήματα της κατηγορίας N16 που 
χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές στο πεδίο των 
οδικών επιθεωρήσεων, δεδομένου ότι έχει 
αυξηθεί ο αριθμός τους και είναι σε υψηλά 
επίπεδα τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

_________________ _________________
6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

6 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη 
μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους (π.χ. 
ημιφορτηγά, καμιονέτες).

Or. en

Τροπολογία 87
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι περικοπές στις εθνικές 
δαπάνες του προϋπολογισμού που 
αφορούν τόσο την επιβολή του νόμου για 
την οδική ασφάλεια όσο και τη 
συντήρηση των οδών, οδηγούν σε 
λιγότερο συχνές τεχνικές οδικές 
επιθεωρήσεις και σε μείζονες προκλήσεις 
για την ασφάλεια· καλεί εν προκειμένω 
τις εθνικές αρχές να εγγυηθούν αυξημένη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
επιθεώρησης, ιδίως ενόψει της 
καθιέρωσης υποχρεωτικών ελέγχων σε 
νέους τύπους οχημάτων·
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Or. en

Τροπολογία 88
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι η ποιότητα των 
οδικών επιθεωρήσεων θα μπορούσε να 
βελτιωθεί, για παράδειγμα με τη ρύθμιση 
και τη συλλογή δεδομένων από τους 
Κύριους Δείκτες Επιδόσεων (ΚΔΕ) ή με 
τη χρήση του συστήματος «προφίλ 
αξιολόγησης κινδύνου» το οποίο θα 
μπορούσε να υποστηρίξει τα κράτη μέλη 
στη στόχευση ελέγχων και κυρώσεων, 
ιδίως όσον αφορά κατά συρροή 
παραβάτες· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την 
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 89
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· υπενθυμίζει 
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επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
επόμενη αναθεώρηση·

ότι το φορτίο πρέπει να ασφαλίζεται κατά 
τη φόρτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
πελάτη σχετικά με την ισορροπία βάρους, 
τον αριθμό των ιμάντων και τα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση 
του φορτίου· θεωρεί απαραίτητο να 
οργανωθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για τους φορτωτές, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι διαδικασίες ασφάλισης του 
φορτίου και ζητεί τη χρήση 
πιστοποιημένων συστημάτων για τον 
υπολογισμό και τη σωστή τοποθέτηση 
όλων των τύπων φορτίου στα 
ρυμουλκούμενα οχήματα με μουσαμά· 
ζητεί να καταστεί υποχρεωτικός ο 
εξοπλισμός ασφάλισης φορτίου σε κάθε 
όχημα και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή 
να προτείνει την ενίσχυση των εν λόγω 
διατάξεων κατά την επόμενη αναθεώρηση·

Or. it

Τροπολογία 90
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
επόμενη αναθεώρηση·

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· επισημαίνει 
ότι η ανεπαρκής και λανθασμένη 
πρόσδεση φορτίου εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντική αιτία ατυχημάτων 
όπου εμπλέκονται φορτηγά: κατά 
συνέπεια, αυτό το ζήτημα απαιτεί πιο 
ενεργά και συντονισμένα μέτρα· καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει με σαφήνεια το 
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ελάχιστο φάσμα ικανοτήτων και γνώσεων 
των επιθεωρητών σε όλα τα κράτη μέλη 
για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου 
προγράμματος κατάρτισης και για τη 
διευκόλυνση των ελέγχων της πρόσδεσης 
φορτίου στις διεθνείς μεταφορές· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν την 
ασφάλεια φορτίου, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία 91
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
επόμενη αναθεώρηση·

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
επόμενη αναθεώρηση, όπως τη θέσπιση 
ενός εναρμονισμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος για το προσωπικό που 
εμπλέκεται στη διασφάλιση φορτίου, 
καθώς επίσης εναρμονισμένων ελάχιστων 
απαιτήσεων για τη διασφάλιση του 
φορτίου·

Or. en

Τροπολογία 92
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
επόμενη αναθεώρηση·

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
επόμενη αναθεώρηση· να προτείνει ένα 
εναρμονισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για το προσωπικό που εμπλέκεται στη 
διασφάλιση φορτίου και εναρμονισμένες 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη διασφάλιση 
φορτίου·

Or. en

Τροπολογία 93
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 

13. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι 
διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό 
έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της 
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με 
αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να 
έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα 
ασφάλειας· καταλήγει, επομένως, στο 
συμπέρασμα ότι απέχουμε πολύ από την 
εναρμόνιση εν προκειμένω· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την 
ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων κατά την 
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επόμενη αναθεώρηση· επόμενη αναθεώρηση, μεταξύ άλλων 
θεσπίζοντας εναρμονισμένες ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη διασφάλιση φορτίου 
και ένα εναρμονισμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους εργαζόμενους που 
είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
φορτίου·

Or. en

Τροπολογία 94
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εφιστά την προσοχή στις ειδικές 
απαιτήσεις των οχημάτων που 
προορίζονται για τη μεταφορά ζώων, η 
τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση της υγείας, της καλής 
κατάστασης των ζώων και των 
υγειονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης· ζητεί να διασφαλιστεί, 
εκτός από την απαραίτητη ειδική 
εκπαίδευση και τα σχετικά προσόντα για 
το προσωπικό που εκτελεί αυτές τις 
επιχειρήσεις και τις μεταφορές, ότι τέτοια 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
ενσωματώνονται επαρκώς στις 
περιοδικές και οδικές επιθεωρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 95
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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13α. καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να καταρτίσει ένα 
εναρμονισμένο πρόγραμμα σπουδών για 
το προσωπικό που ασχολείται με τη 
διασφάλιση φορτίου συνδυάζοντας την 
αρχική εκπαίδευση με περιοδικές 
επανεκπαιδεύσεις και, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, συμμετοχή σε κατάλληλες 
εξετάσεις·

Or. en

Τροπολογία 96
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη τηρούν 
εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες που 
ανέδειξαν οι οδικές επιθεωρήσεις, και ότι 
τα κράτη μέλη σπανίως κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών 
στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους 
μέλους όπου είναι ταξινομημένο το όχημα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο δεν 
προβλέπει καμία ενέργεια στην οποία θα 
πρέπει να προβεί το κράτος μέλος 
ταξινόμησης μόλις ενημερωθεί για τέτοιες 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
διατάξεις αυτές κατά την επόμενη 
αναθεώρηση·

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη τηρούν 
εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες που 
ανέδειξαν οι οδικές επιθεωρήσεις, και ότι 
τα κράτη μέλη σπανίως κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών 
στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους 
μέλους όπου είναι ταξινομημένο το όχημα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο δεν 
προβλέπει καμία ενέργεια στην οποία θα 
πρέπει να προβεί το κράτος μέλος 
ταξινόμησης μόλις ενημερωθεί για τέτοιες 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα περισσότερα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά αγαθών, τα οποία δεν έχουν 
ταξινομηθεί σε χώρες όπου οι οδικές 
επιθεωρήσεις ανέδειξαν αστοχίες, όπως 
τα υπέρβαρα ή υπερμεγέθη φορτία, δεν 
αποτελούν αντικείμενο ειδικής 
καταχώρισης η οποία επιτρέπει την 
παρακολούθηση της υποτροπής· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
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διατάξεις αυτές κατά την επόμενη 
αναθεώρηση·

Or. fr

Τροπολογία 97
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη τηρούν 
εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες που 
ανέδειξαν οι οδικές επιθεωρήσεις, και ότι 
τα κράτη μέλη σπανίως κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών 
στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους 
μέλους όπου είναι ταξινομημένο το όχημα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο δεν 
προβλέπει καμία ενέργεια στην οποία θα 
πρέπει να προβεί το κράτος μέλος 
ταξινόμησης μόλις ενημερωθεί για τέτοιες 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
διατάξεις αυτές κατά την επόμενη 
αναθεώρηση·

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη τηρούν 
εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες που 
ανέδειξαν οι οδικές επιθεωρήσεις, και ότι 
τα κράτη μέλη σπανίως κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών 
στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους 
μέλους όπου είναι ταξινομημένο το όχημα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο δεν 
προβλέπει καμία ενέργεια στην οποία θα 
πρέπει να προβεί το κράτος μέλος 
ταξινόμησης μόλις ενημερωθεί για τέτοιες 
μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
διατάξεις αυτές κατά την επόμενη 
αναθεώρηση και να συντάξει ένα 
ενοποιημένο σχέδιο ενεργειών, τις οποίες 
θα πρέπει να εκτελεί το κράτος μέλος 
εγγραφής μετά τη λήψη κοινοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 98
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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14α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να καταχωρίζουν 
υποχρεωτικά τις ενδείξεις των μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων, τα δεδομένα 
από κάθε επιθεώρηση, λειτουργία 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων 
και από άλλες επισκέψεις σε συνεργεία, 
αρχής γενομένης με την πρώτη 
ταξινόμηση ενός οχήματος·

Or. en

Τροπολογία 99
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. παραπέμπει εν προκειμένω στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, 
η οποία θα μπορούσε να αποφέρει 
τεράστια οφέλη στον τομέα των 
ευρωπαϊκών μεταφορών·

Or. de

Τροπολογία 100
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο 
και τις ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους για 
τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κατασκευαστών 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο 
και τις ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους για 
τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κατασκευαστών 
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εξοπλισμού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σκοπιμότητας της 
Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών·

εξοπλισμού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σκοπιμότητας της 
Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει 
ότι η πλατφόρμα πληροφοριών για τα 
οχήματα θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα για διαδικασίες επιθεώρησης 
και ανταλλαγής δεδομένων χωρίς χρήση 
έντυπου υλικού·

Or. en

Τροπολογία 101
Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο 
και τις ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους για 
τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κατασκευαστών 
εξοπλισμού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σκοπιμότητας της 
Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο 
και τις ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους για 
τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κατασκευαστών 
εξοπλισμού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σκοπιμότητας της 
Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών· σε αυτό το 
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μεταξύ των κρατών μελών· πλαίσιο, τονίζει τη σημασία της 
προστασίας των δεδομένων έναντι 
τρίτων·

Or. de

Τροπολογία 102
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο 
και τις ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους για 
τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κατασκευαστών 
εξοπλισμού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σκοπιμότητας της 
Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών·

15. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο 
και τις ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ 
των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους για 
τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την 
έγκριση οχημάτων, των κατασκευαστών 
εξοπλισμού ελέγχου και των 
κατασκευαστών οχημάτων· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σκοπιμότητας της 
Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, 
προκειμένου να επιταχυνθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και 
να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικότερος 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών·

Or. ro

Τροπολογία 103
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση του Παγκόσμιου Δορυφορικού 
Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) για την 
ανίχνευση εμπορευματικών μεταφορών 
βαρέων φορτίων, αφενός, μέσω της 
δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πύλης 
πρόσβασης στο σύστημα GNSS και, 
αφετέρου, μέσω της ανάπτυξης 
κατάλληλου λογισμικού· πιστεύει ότι ένα 
σύστημα ελέγχου που βασίζεται στο 
GNSS αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο 
για την παρακολούθηση των φορτηγών 
και τον συνεχή εντοπισμό αγαθών σε 
πραγματικό χρόνο· υπενθυμίζει ότι μια 
τέτοια πύλη θα αποτελούσε σημείο 
αναφοράς για το κόστος που σχετίζεται 
με τη διενέργεια οδικών ελέγχων, τη 
διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και 
την επεξεργασία δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, όπως η 
απομακρυσμένη ζύγιση φορτηγών· 
επιπλέον, το σύστημα GNSS θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως μέσο για την 
αποκατάσταση της νομιμότητας, τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των νόμων 
και την πρόληψη παράνομων 
δραστηριοτήτων, καθώς και ως μέσο για 
τη δυνατότητα ελέγχου όσον αφορά την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ 
και του αθέμιτου ανταγωνισμού·

Or. it

Τροπολογία 104
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 
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οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, καθώς 
έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 
ιστορικό και την κατάσταση των οχημάτων 
τους· υπενθυμίζει ότι τα τροχαία 
ατυχήματα ενδέχεται να δημιουργούν 
ανάγκη για πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ορθής επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, καθώς 
έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
είναι προστατευμένοι όσον αφορά τις 
παραποιήσεις του ιστορικού και την 
κατάσταση των οχημάτων τους και 
καλύτερα ενημερωμένοι για τις κρυφές 
επισκευές των οχημάτων τους· 
υπενθυμίζει ότι τα τροχαία ατυχήματα 
ενδέχεται να δημιουργούν ανάγκη για 
πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής 
επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 105
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 
οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, καθώς 
έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 
ιστορικό και την κατάσταση των οχημάτων 
τους· υπενθυμίζει ότι τα τροχαία 
ατυχήματα ενδέχεται να δημιουργούν 
ανάγκη για πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ορθής επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 
οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα και τη 
συχνότητα σημαντικών δυσλειτουργιών, 
καθώς έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
της ΕΕ είναι καλύτερα ενημερωμένοι για 
το ιστορικό και την κατάσταση των 
οχημάτων τους· υπενθυμίζει ότι τα τροχαία 
ατυχήματα ενδέχεται να δημιουργούν 
ανάγκη για πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ορθής επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

Or. ro
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Τροπολογία 106
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 
οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, καθώς 
έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 
ιστορικό και την κατάσταση των οχημάτων 
τους· υπενθυμίζει ότι τα τροχαία 
ατυχήματα ενδέχεται να δημιουργούν 
ανάγκη για πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ορθής επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της υποχρεωτικής ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με το ιστορικό των 
οχημάτων μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, 
όχι μόνο οι ενδείξεις των οδομετρητών, 
αλλά και πληροφορίες σχετικά με 
ατυχήματα, καθώς έτσι θα εξασφαλιστεί 
ότι οι πολίτες της ΕΕ είναι καλύτερα 
ενημερωμένοι για το ιστορικό και την 
κατάσταση των οχημάτων τους· 
υπενθυμίζει ότι τα τροχαία ατυχήματα 
ενδέχεται να δημιουργούν ανάγκη για 
πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής 
επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 107
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 
οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, καθώς 
έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά την επόμενη αναθεώρηση τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων 
σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων 
μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο 
οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, καθώς 
έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ 
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είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 
ιστορικό και την κατάσταση των οχημάτων 
τους· υπενθυμίζει ότι τα τροχαία 
ατυχήματα ενδέχεται να δημιουργούν 
ανάγκη για πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ορθής επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 
ιστορικό και την κατάσταση των οχημάτων 
τους· θεωρεί ότι τα τροχαία ατυχήματα θα 
πρέπει να δημιουργούν ανάγκη για 
πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής 
επισκευής των οχημάτων και στην 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 108
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι το σύστημα 
Eucaris προσφέρει μια υπάρχουσα 
υποδομή για την ανταλλαγή, με λογικό 
κόστος, των ενδείξεων των μετρητών 
διανυθέντων χιλιομέτρων σε ολόκληρη 
την Ένωση, με τη χρήση βάσεων 
δεδομένων· εκφράζει τη λύπη του διότι το 
2017 μόνο το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και 
η Σλοβακία έκαναν χρήση της 
πλατφόρμας EUCARIS για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
καταγραφές μετρητών διανυθέντων 
χιλιομέτρων· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει τη συμμετοχή στο σύστημα 
Eucaris υποχρεωτική και να το 
εφαρμόσει ως μια πλατφόρμα 
πληροφοριών για τα οχήματα, ούτως 
ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των 
διανυθέντων χιλιομέτρων, στην Ένωση, 
με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες 
παραποίησης των δεδομένων των 
μετρητών·

Or. en

Τροπολογία 109
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Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η συνεργασία των 
κρατών μελών όσον αφορά τον τεχνικό 
έλεγχο καθώς και τις ενδείξεις των 
μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων, 
είναι καθοριστικής σημασίας για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο· 
υπενθυμίζει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την οδική ασφάλεια και τη 
συντήρηση των υποδομών σε 
διασυνοριακές περιοχές· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει αυτήν την πτυχή 
στην επόμενη αναθεώρηση της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 110
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην ασφάλεια της κοινής 
χρήσης δεδομένων και ότι οι διατάξεις 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
την ιδιωτική ζωή των χρηστών του 
οχήματος πρέπει να ενσωματωθούν στην 
αναθεωρημένη έκδοση της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο·

Or. en
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Τροπολογία 111
Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να ρυθμίσει 
τη διασυνοριακή μεταφορά 
κατεστραμμένων αλλά επισκευάσιμων 
οχημάτων για εμπορικούς σκοπούς, 
διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 112
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, βάσει του άρθρου 91 
παράγραφος 1 και του άρθρου 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ένα 
νομοθετικό πλαίσιο που θα απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νομικά, 
τεχνικά και επιχειρησιακά εμπόδια 
προκειμένου να καταστεί η παραποίηση 
των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων αδύνατη, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2017/2064(INL))·

Or. en

Τροπολογία 113
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Dominique Riquet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των 
οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει τα νέα οχήματα 
να αρχίσουν να εξοπλίζονται με νέα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας από το 
2022· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
τα συστήματα αυτά στο πεδίο των 
περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης 
την eCall στις περιοδικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις7 ·

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των 
οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει τα νέα οχήματα 
να αρχίσουν να εξοπλίζονται με νέα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας από το 
2022· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
τα συστήματα αυτά στο πεδίο των 
περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης 
την eCall και άλλα προηγμένα συστήματα 
υποβοήθησης της οδήγησης στις 
περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις7 
προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια 
στους δρόμους, μεταξύ άλλων 
μειώνοντας τον κίνδυνο παραβίασης ή 
άλλης παραποίησης των λειτουργιών του 
λογισμικού υποβοήθησης της οδήγησης·

_________________ _________________
7 Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ.

7 Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 114
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των 
οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει τα νέα οχήματα 

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των 
οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει τα νέα οχήματα 
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να αρχίσουν να εξοπλίζονται με νέα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας από το 
2022· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
τα συστήματα αυτά στο πεδίο των 
περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης 
την eCall στις περιοδικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις7 ·

να αρχίσουν να εξοπλίζονται με νέα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας από το 
2022· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
τα συστήματα αυτά στο πεδίο των 
περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης 
την eCall στις περιοδικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις7 · καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα συνδεδεμένα και 
αυτοματοποιημένα οχήματα ελέγχονται 
τακτικά για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις 
τους στο πεδίο της ασφάλειας, στο 
πλαίσιο τακτικών τεχνικών ελέγχων·

_________________ _________________
7 Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ.

7 Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 115
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των 
οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει τα νέα οχήματα 
να αρχίσουν να εξοπλίζονται με νέα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας από το 
2022· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
τα συστήματα αυτά στο πεδίο των 
περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης 
την eCall στις περιοδικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις7 ·

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των 
οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει τα νέα οχήματα 
να αρχίσουν να εξοπλίζονται με νέα 
προηγμένα συστήματα ασφάλειας από το 
2022· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
τα συστήματα αυτά στο πεδίο των 
περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης 
την eCall, τις ενημερώσεις λογισμικού και 
τις ασύρματες ενημερώσεις, καθώς και 
ενημερώσεις από τον Γενικό Κανονισμό 
Ασφάλειας, στις περιοδικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις7·

_________________ _________________
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7 Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ.

7 Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 
2014/45/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 116
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι η οδήγηση υπό την 
επίδραση οινοπνεύματος είναι μια από τις 
κύριες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης υποχρεωτικής 
εγκατάστασης συστήματος για την 
παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος σε όλα τα 
αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες 
έχουν καταδικαστεί για οδήγηση υπό την 
επήρεια μέθης·

Or. en

Τροπολογία 117
Dominique Riquet, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την ποιότητα των 
οδικών υποδομών, ιδίως όσον αφορά τη 
συντήρηση· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει την προσέγγισή της για τη 
συντήρηση, θεσπίζοντας κατάλληλα 
μέτρα για την ενίσχυση του 
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 
συντήρησης που εκπονούν τα κράτη 
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μέλη· σημειώνει ότι η συνδεσιμότητα και 
η ψηφιακή ασφάλεια θα είναι υψίστης 
σημασίας για την επερχόμενη αύξηση 
των συνδεδεμένων και 
αυτοματοποιημένων οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 118
Έλενα Κουντουρά, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε τα συνδεδεμένα και 
αυτοματοποιημένα οχήματα να 
ελέγχονται τακτικά προκειμένου να 
αξιολογούνται οι επιδόσεις ασφάλειας στο 
πλαίσιο περιοδικών επιθεωρήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 
δεδομένα οχήματος και οι πληροφορίες 
λογισμικού του οχήματος είναι διαθέσιμες 
σε οργανισμούς επιθεώρησης 
προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν παραβιάσεις και 
παραποιήσεις, και να διασφαλίζουν την 
κυβερνοασφάλεια των οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 119
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει ότι πλήρως 
αυτοματοποιημένα οχήματα θα 
μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά της 
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ΕΕ στο εγγύς μέλλον, πράγμα που θα 
μπορούσε να αποφέρει τεράστια οφέλη 
στην οδική ασφάλεια, ενώ ενέχει επίσης 
και νέους κινδύνους· καλεί την Επιτροπή 
να μελετήσει προσεκτικά τα οφέλη και 
τον κίνδυνο που συνεπάγονται τα 
αυτοματοποιημένα οχήματα και να 
εγκρίνει ένα νέο, εναρμονισμένο 
κανονιστικό πλαίσιο για την 
αυτοματοποιημένη οδήγηση, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
απαιτήσεων για τεχνικούς ελέγχους·

Or. en

Τροπολογία 120
Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι το διαδίκτυο και 
οι αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι 
σε οχήματα και πιο συγκεκριμένα σε 
οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και 
επιβατών, μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στον τομέα των 
επιθεωρήσεων και ιδίως των οδικών· 
προτείνει στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν την έρευνα και την 
ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 121
István Ujhelyi, Vera Tax, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, 
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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17α. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί 
για την παροχή συγκεκριμένων 
δεδομένων και πληροφοριών λογισμικού 
σε οργανισμούς επιθεώρησης, δίνοντάς 
τους έτσι τη δυνατότητα να εντοπίζουν 
παραβιάσεις και παραποιήσεις και να 
διασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια των 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 122
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τα τροχαία 
συστήματα ζύγισης ως υποχρεωτικό 
εξοπλισμό φορτηγών, για την εύκολη 
ανίχνευση υπερφορτωμένων φορτηγών, 
τα οποία συχνά προκαλούν τροχαία 
ατυχήματα·

Or. en

Τροπολογία 123
Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εναρμονίσουν τόσο τις 
τεχνολογίες για τη μέτρηση των 
εκπομπών κατά τη διάρκεια τεχνικών 
ελέγχων οχημάτων όσο και τα μέγιστα 
ανεκτά επίπεδα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα οχήματα στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους συμμορφώνονται 



AM\1219996EN.docx 75/79 PE661.964v01-00

EN

με τα πρότυπα εκπομπών· ενθαρρύνει τον 
μέγιστο έλεγχο εκπομπών σε οχήματα που 
προσφέρονται προς πώληση και αγορά 
στη διασυνοριακή αγορά 
μεταχειρισμένων οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 124
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ζητεί υψηλότερες απαιτήσεις όσον 
αφορά την αυτοδιάγνωση του οχήματος, 
με πιθανές επιπτώσεις στην αυξημένη 
συχνότητα επιθεωρήσεων, προκειμένου 
να αποφευχθεί ότι η δυσλειτουργία ενός 
συστήματος που προορίζεται για 
ασφάλεια αποτελεί τελικά κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 125
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή να καλύψει 
όλα τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με 
ενημερώσεις λογισμικού, διενεργώντας 
πρόσθετους ελέγχους κατά τις περιοδικές 
τεχνικές επιθεωρήσεις προκειμένου να 
επιβεβαιώσει ότι οι ασύρματες 
ενημερώσεις είναι πιστοποιημένες, 
σωστά εγκατεστημένες και με έγκριση 
τύπου·

Or. en
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Τροπολογία 126
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. θεωρεί ότι πέρα από τα ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, το υπέρτατο 
ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία καθιστά 
απαραίτητη την πραγματική συνεργασία 
μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων 
και των αρχών όσον αφορά την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών υποβοήθησης της 
οδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
διαρκής συμμόρφωση με τα πρότυπα, 
καθώς και να δοθεί η δυνατότητα 
πρόβλεψης μελλοντικών τάσεων και των 
συνεπειών τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει την αύξηση στη χρήση 
μεμονωμένων οχημάτων και της κοινής 
κινητικότητας για τους σκοπούς δημόσιων 
μεταφορών και/ή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να 
αυξηθεί αναλόγως η συχνότητα των 
επιθεωρήσεων των οχημάτων αυτών·

18. σημειώνει την αύξηση στη χρήση 
μεμονωμένων οχημάτων και της κοινής 
κινητικότητας για τους σκοπούς δημόσιων 
μεταφορών και/ή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και την αύξηση των 
αυτοματοποιημένων οχημάτων· 
σημειώνει περαιτέρω την αύξηση των 
νέων μέσων συγκοινωνίας που κινούνται 
σε δημόσιους δρόμους, όπως τα 
ηλεκτρονικά σκούτερ, τα μονόκυκλα και 
τα hoverboards, μεταξύ άλλων· ζητεί από 
την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον 
θα πρέπει να αυξηθεί αναλόγως η 
συχνότητα των επιθεωρήσεων των 
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οχημάτων αυτών και κατά πόσον αυτά τα 
νέα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην προσεχή 
αναθεώρηση με στόχο τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 128
Vlad Gheorghe, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει την αύξηση στη χρήση 
μεμονωμένων οχημάτων και της κοινής 
κινητικότητας για τους σκοπούς δημόσιων 
μεταφορών και/ή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να 
αυξηθεί αναλόγως η συχνότητα των 
επιθεωρήσεων των οχημάτων αυτών·

18. σημειώνει την αύξηση στη χρήση 
μεμονωμένων οχημάτων και της κοινής 
κινητικότητας για τους σκοπούς δημόσιων 
μεταφορών και/ή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ετήσιας 
υποχρεωτικής επιθεώρησης για όλα τα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται στην 
κοινή κινητικότητα και τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένταση της κυκλοφορίας τους και τη 
σχετική παλαιότητα των εξαρτημάτων, 
καθώς και την ποσότητα των 
μεταφερόμενων επιβατών·

Or. en

Τροπολογία 129
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι ολόκληρο το 
πρόγραμμα κατάρτισης συμβάλλει σε 
υψηλότερα επίπεδα προετοιμασίας και, 
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κατά συνέπεια, στην οδική ασφάλεια· 
προτείνει, κατά συνέπεια, τη δημιουργία 
μιας εξωσχολικής δομής συνεχούς 
επαγγελματικής κατάρτισης έως ότου 
επιτευχθεί το ολοκληρωμένο καθεστώς 
προσόντων, η οποία θα έχει στόχο την 
κατάρτιση νέων και επαγγελματιών του 
τομέα στις προηγμένες τρέχουσες 
τεχνολογίες που απαιτούν επαρκή 
προετοιμασία οδικής συμπεριφοράς και 
εκπαίδευσης, μέσω πρακτικής εξάσκησης 
στη φόρτωση και εκφόρτωση 
εμπορευμάτων, αλλά και μέσω 
εξάσκησης στη σχέση με τον πελάτη και 
τις αρχές επιβολής του νόμου, στην 
ισορροπία του φορτίου και στη σωστή 
στερέωση·

Or. it

Τροπολογία 130
Kosma Złotowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. σημειώνει ότι η ψηφιακή 
επανάσταση στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας συνεπάγεται 
σημαντικές αλλαγές στη χρήση και τη 
συντήρηση οχημάτων· τονίζει ότι πρέπει 
να καταρτιστούν εκ των προτέρων 
κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για 
τους ελέγχους ασφαλείας και τις 
επιθεωρήσεις αυτοματοποιημένων και 
συνδεδεμένων οχημάτων προκειμένου να 
διασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο 
ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες και τους 
χρήστες του οδικού δικτύου· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτήν την 
πρόκληση σε όλες τις στρατηγικές και τα 
σχέδια που συνδέονται με τις στρατηγικές 
για την κινητικότητα του μέλλοντος·

Or. en
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