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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 
µέγιστης αποδεκτής µάζας έως 3.500 kg 
– κατηγορίες οχηµάτων O1 και O2, 

διαγράφεται 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος», 
κάθε όχηµα που πληροί όλες τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

(7) «όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος» κάθε 
όχηµα το οποίο θεωρείται ιστορικό από 
το κράτος µέλος στο οποίο έχει λάβει 
άδεια κυκλοφορίας ή από έναν από τους 
εγκεκριµένους οργανισµούς που έχει 
ορίσει το κράτος αυτό και πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

– κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από 
30 έτη, 

– κατασκευάσθηκε ή έλαβε άδεια 
κυκλοφορίας για πρώτη φορά πριν από 30 
έτη τουλάχιστον, 

 – ο συγκεκριµένος τύπος του, όπως 
ορίζεται από τις σχετικές νοµοθετικές 
πράξεις της Ένωσης σχετικά µε την 
έγκριση τύπου, δεν παράγεται πλέον· 

– συντηρήθηκε µε τη χρήση 
ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα 
ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του 
οχήµατος, 

 

– δεν έχει υποστεί καµία αλλαγή στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των 
κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο 

κινητήρας, οι πέδες, το σύστηµα 
κατεύθυνσης ή ανάρτησης και 

– εκτός από αλλαγές που υπέστη καθαρά 
για λόγους ασφαλείας, διατηρεί 
αµετάβλητα, ή είναι σύγχρονα, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των κύριων µερών του, 
όπως ο κινητήρας, οι πέδες, ο τύπος 
οχήµατος ή το σύστηµα ανάρτησης, 

– δεν έχει αλλάξει ως προς την εµφάνιση·  

Or. en 



 

AM\941527EL.doc  PE509.956v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

 

 


