Α∆Α: ΒΕΑ51-ΟΥΡ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 10191 Παπάγου
Πληροφορίες : Κ. Μπακούλας
Τηλ.
:210 6508027
Fax.
:210 6508425

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

Αρ. πρ.: οικ. 18130/1452/13
ΠΡΟΣ: Π∆

ΘΕΜΑ: Περιορισµοί ταξινόµησης οχηµάτων λόγω εφαρµογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46ΕΚ
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της οδηγίας 2007/46ΕΚ που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την
Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β’ 2112) σχετικά µε την έγκριση τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙΧ της ίδιας οδηγίας,
σας υπενθυµίζουµε ότι από 29 Απριλίου 2013, για την ταξινόµηση καινουργών ολοκληρωµένων οχηµάτων κατηγορίας Ν1
πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση
τύπου ή εθνική έγκριση σύµφωνα µε τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται µε την ΥΑ 5299/406/12).
Συνεπώς οι διαδικασίες που καθορίστηκαν µε την εγκύκλιο 32350/83 «Οδηγίες για την εφαρµογή της ΥΑ 23820/83»
και προέβλεπαν ότι για οχήµατα που εισήχθησαν σαν πλαίσια και σαν τέτοια έχουν εγκριθεί, και στα οποία τοποθετήθηκε
αµάξωµα, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής ή συναρµολόγησης ή του Ο∆∆Υ έκανε δήλωση των
στοιχείων του οχήµατος (βεβαίωση-δήλωση αµαξοποιού) και η ταξινόµηση των οχηµάτων αυτών γινόταν χωρίς να υπάρχει
έγκριση τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα, παύουν πλέον να ισχύουν από τις 29 Απριλίου 2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινουργή οχήµατα κατηγορίας Ν1 που έχουν έγκριση τύπου πλήρους οχήµατος και των
οποίων το αµάξωµα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόµησή τους.

Για διευκόλυνσή σας, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί:
Οχήµατα κατηγορίας Ν1: τα µηχανοκίνητα οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για τη µεταφορά
εµπορευµάτων που έχουν µέγιστη µάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς.
Ολοκληρωµένο όχηµα: όχηµα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο
πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46ΕΚ.
Πλήρες όχηµα: όχηµα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.
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