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ΠΡΟΣ: Π∆

ΘΕΜΑ: Περιορισµοί ταξινόµησης, οχήµατα τέλους σειράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ: α/ Την µε αρ. πρ. 28690/1045/12-5-2015 εγκύκλιο µας, σχετικά µε τους περιορισµούς
ταξινόµησης, οχήµατα τέλους σειράς.
β/ Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 347/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Απριλίου 2012 για την
εφαρµογή του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για ορισµένες κατηγορίες µηχανοκίνητων
οχηµάτων σε σχέση µε προηγµένα συστήµατα πέδησης έκτακτης ανάγκης όπως τροποποιήθηκε µε
τον κανονισµό 2015/562
Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 του β σχετικού αντικαθίσταται η παράγραφος ε/ του α
σχετικού µε την παρακάτω παράγραφο που έχει ως εξής :
ε/ Λόγω του α/ και ε/ σχετικών από 1/11/2015 , οι εθνικές αρχές θεωρούν, για λόγους που
αφορούν το AEBS (προηγµένο σύστηµα πέδησης έκτακτης ανάγκης), ότι τα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης για νέα οχήµατα των κατηγοριών M2 , M3 , N2 , N3 και µε εξαίρεση τα
1) οχήµατα που έλκουν ηµιρυµουλκούµενα, κατηγορίας N2 , µε µέγιστη µάζα οχήµατος που
υπερβαίνει τους 3,5 αλλά όχι τους 8 τόνους·
2) οχήµατα κατηγορίας M2 και M3 , των κλάσεων A, I και ΙΙ·
3) αρθρωτά λεωφορεία κατηγορίας M3 , των κλάσεων A, I και ΙΙ·
4) οχήµατα εκτός δρόµου κατηγορίας M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρεται στα σηµεία 4.2
και 4.3 του µέρους Α του παραρτήµατος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
5) οχήµατα ειδικής χρήσης κατηγορίας M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρεται στο σηµείο 5
του µέρους Α του παραρτήµατος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
6) οχήµατα κατηγορίας M2 , M3 , N2 και N3 µε περισσότερους από τρεις άξονες.
7) οχήµατα που δεν είναι εφοδιασµένα µε πνευµατική ανάρτηση οπίσθιου άξονα
δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν
την ταξινόµηση, … των εν λόγω οχηµάτων, όταν τα εν λόγω οχήµατα δεν πληρούν τις απαιτήσεις
που ορίζονται στα παραρτήµατα II και III, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις επιπέδου έγκρισης 2 του
παραρτήµατος ΙΙ και τα κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας που ορίζονται στο προσάρτηµα 2 του εν λόγω
παραρτήµατος (δηλαδή στο πεδίο µε τίτλο «Παρατηρήσεις» πρέπει να υπάρχει αναφορά ότι
πληρείται ο κανονισµός 347/2012 ή 2015/562)
Κατά τα λοιπά ισχύει η α σχετική εγκύκλιος ως έχει.
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