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ΕΚΘΕΣΗ 
της : Γενικής Γραμματείας 
προς: το Συμβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ.: 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 
Θέμα: Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες 

και Ενέργεια) της 29ης Οκτωβρίου 2012 
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ 
– Συζήτηση προσανατολισμού 

 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

1. Η πρόταση κανονισμού για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και 

των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ αποτελεί τμήμα της 

δέσμης τεχνικού ελέγχου μαζί με τον κανονισμό για τον τεχνικό έλεγχο και την οδηγία σχετικά 

με τα έγγραφα κυκλοφορίας των οχημάτων. Η δέσμη τεχνικού ελέγχου υποβλήθηκε στο 

Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2012. 

 



 
15093/12  ΔΛ/γομ 2 
 DG E 2 A  EL 

2. Στόχος της πρότασης είναι να θεσπιστούν επικαιροποιημένοι εναρμονισμένοι κανόνες για τον 
τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ώστε να 
ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Με την πρόταση επιδιώκεται 
να υπάρξει συμβολή στην επίτευξη του στόχου μείωσης κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών 
από τροχαία δυστυχήματα έως το 2020, όπως αναφέρεται στις Πολιτικές Κατευθύνσεις για την 
Οδική Ασφάλεια 2011-2020. Θα συμβάλει επίσης στη μείωση των εκπομπών των οδικών 
μεταφορών λόγω κακής συντήρησης των οχημάτων.  

 
3. Η Ομάδα Χερσαίων Μεταφορών εξέτασε την αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνόδευε την 

δέσμη τεχνικού ελέγχου στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η εξέταση της πρότασης για τον 
περιοδικό τεχνικό έλεγχο άρχισε στις 21 και συνεχίσθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, 5 και 9 
Οκτωβρίου 2012. Προγραμματίστηκαν επιπλέον δύο τεχνικές συνεδριάσεις για τις 17 και 25 
Οκτωβρίου 2012. 

 
4. Κατά τη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου, η ΕΜΑ εξέτασε τα σχέδια ερωτήσεων που υπέβαλε 

η Προεδρία ούτως ώστε να διαρθρώσει την υπουργική συζήτηση και συμφώνησε να τα 
τροποποιήσει ελαφρώς.  

 
ΙΙ. Ερωτήματα για τη συζήτηση προσανατολισμού 
  
5. Υπό το φως των ανωτέρω και προκειμένου να μπορέσουν τα προπαρασκευαστικά όργανα του 

Συμβουλίου να προχωρήσουν τις εργασίες τους σχετικά με την παραπάνω πρόταση, θα 
πρέπει να εξετασθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με τις 
ακόλουθες ερωτήσεις. Ως εκ τούτου, οι υπουργοί καλούνται να απαντήσουν στις δύο 
παρακάτω ερωτήσεις, κατά το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, στις 
29 Οκτωβρίου 2012: 

 
Ερώτηση 1: 
Θεωρείτε ότι ο ικανοποιητικός βαθμός εναρμόνισης του ελέγχου μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί 
με τη/τις νομοθετική/ές πρωτοβουλία/ίες που προτείνει η Επιτροπή; 
 
Ερώτηση 2: 
Θεωρείτε ότι ο κατάλογος των οχημάτων που θα υποβάλλεται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο και 
η συχνότητα αυτού του ελέγχου, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, αποτελούν τους 
σημαντικότερους μοχλούς για την επίτευξη των στόχων της πρότασης; 

 
 

_________________ 


