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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–
πλαίσιο 2007/46/ΕΚ, για οχήµατα εργοστασίου κατασκευής ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΕΠΕ κατηγορίας Ο1
που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισµού R117.02 ή 458/2011ΕΕ ή 2015/166ΕΕ σχετικά
µε τον θόρυβο κύλισης, τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωµα και την αντίσταση
τριβής κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται στο όχηµα
Σχετικά : Η από 25/10/2016 αίτηση του εργοστασίου κατασκευής ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΕΠΕ
Έχοντας υπόψη :
τις διατάξεις του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας –πλαίσιο 2007/46/ΕΚ, όπως
ισχύει,
τις διατάξεις των κανονισµών 661/2009EE, R117.02, 458/2011ΕΕ και 2015/166ΕΕ,
την εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 31687/1738//9-5-2016, µε θέµα «περιορισµοί ταξινόµησης, οχήµατα
τέλους σειράς»
την εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 43328/2362/27-6-2016, µε θέµα «περιορισµοί ταξινόµησης, οχήµατα
τέλους σειράς»
την σχετική αίτηση µε την οποία ζητείται η ταξινόµηση οχηµάτων εργοστασίου κατασκευής
ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΕΠΕ κατηγορίας Ο1, που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισµού R117.02 ή
458/2011ΕΕ ή 2015/166ΕΕ σχετικά µε τον θόρυβο κύλισης, τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωµα και την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται στο όχηµα

1.

Eπιτρέπουµε
Την ταξινόµηση των οχηµάτων κατηγορίας Ο1, του εργοστασίου κατασκευής ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΕΠΕ
που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισµού R117.02 ή 458/2011ΕΕ ή 2015/166ΕΕ σχετικά µε
τον θόρυβο κύλισης, τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωµα και την αντίσταση τριβής
κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται στο όχηµα, του παρακάτω πίνακα, έως και την
31/12/2016, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Τα οχήµατα κατασκευάστηκαν µέχρι 31/10/2016.
2) Πληρούνται όλες οι άλλες οδηγίες που είναι υποχρεωτικές και απαιτούνται για την ταξινόµηση
των οχηµάτων ή καλύπτονται από ισχύουσα εγκύκλιο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 27
(τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει.
Τύπος

Κατηγορία

Αριθµός έγκρισης

SVS200

O1

e23*NKS*0031*00

Αρ. ∆ελτίου
Κοινοποίησης
79874/3574/15/16

1/2

α/α

Αριθµός πλαισίου

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-60

XF9SVS200GBH82040
XF9SVS200GBH82048
XF9SVS200GBH82058
XF9SVS200GBH82060
XF9SVS200GBH82061
XF9SVS200GBH82062
XF9SVS200GBH82063
XF9SVS200GBH82064
XF9SVS200GBH82068
XF9SVS200GBH82100 - XF9SVS200GBH82150
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