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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 2002

σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

τα οχήµατα στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 518]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/151/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος
3 και το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην οδηγία 2000/53/EΚ ορίζεται ότι η αποταξινόµηση των
οχηµάτων είναι δυνατή µόνον εάν υποβληθεί πιστοποιητικού
καταστροφής.

(2) Προκειµένου να καταστεί δυνατόν οι αρµόδιες αρχές να
αναγνωρίζουν αµοιβαίως και να αποδέχονται τα πιστοποιη-
τικά καταστροφής που εκδίδονται από άλλα κράτη µέλη,
στην οδηγία 2000/53/EΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή
καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό κατα-
στροφής.

(3) Σκοπός των ελάχιστων απαιτήσεων είναι να παρέχουν
βεβαιότητα σχετικά µε την ταυτότητα και τη διεύθυνση της
εγκατάστασης επεξεργασίας, της αρµόδιας αρχής και του
κατόχου του οχήµατος, καθώς και διάφορες πληροφορίες
σχετικά µε το όχηµα.

(4) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που ιδρύθηκε µε βάση
το άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/EΟΚ του Συµβουλίου (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/53/EΚ περιλαµβάνει
τουλάχιστον τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της παρούσας από-
φασης πληροφορίες.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34. (2) ΕΕ L 78 της 18.3.1991, σ. 32.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2000/53/ΕΚ

1. Επωνυµία και διεύθυνση, υπογραφή και αριθµός µητρώου ή αναγνώρισης (1) της εγκατάστασης ή επιχείρησης που εκδίδει το
πιστοποιητικό.

2. Επωνυµία και διεύθυνση της αρχής που είναι αρµόδια για την άδεια (σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ) της
εγκατάστασης ή της επιχείρησης που εκδίδει πιστοποιητικά καταστροφής.

3. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εκδίδεται από παραγωγό, έµπορο ή συλλέκτη οχηµάτων εξ ονόµατος εξουσιοδοτηµένης
εγκατάστασης επεξεργασίας, η επωνυµία και διεύθυνση καθώς και ο αριθµός µητρώου ή αναγνώρισης (1) της εγκατάστασης ή
της επιχείρησης που εκδίδει το πιστοποιητικό.

4. Ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού καταστροφής.

5. Εθνικό σήµα και αριθµός ταξινόµησης οχήµατος [επισυνάπτεται το έγγραφο ταξινόµησης ή δήλωση από την εγκατάσταση
επεξεργασίας ή την επιχείρηση που εκδίδει το πιστοποιητικό ότι το έγγραφο ταξινόµησης έχει καταστραφεί (2)].

6. Κατηγορία οχήµατος, εµπορική ονοµασία και µοντέλο.

7. Αριθµός αναγνώρισης οχήµατος (πλαισίου).

8. Όνοµα, διεύθυνση, εθνικότητα και υπογραφή του κατόχου ή του ιδιοκτήτη του παραδοθέντος οχήµατος.

(1) Επιτρέπεται να µην τηρείται αυτή η απαίτηση σε περίπτωση που το εθνικό σύστηµα ταξινόµησης ή αναγνώρισης δεν προβλέπει τέτοιου
είδους αριθµό.

(2) Επιτρέπεται να µην τηρείται αυτή η απαίτηση σε περίπτωση που δεν προβλέπεται έγγραφο ταξινόµησης σε χαρτί λόγω της χρήσης ηλεκτρο-
νικού συστήµατος ταξινόµησης.


