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9.5.1.5. Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo vieta bei trumpas atitinkamų 

elektrinių/elektroninių sudėtinių dalių aprašymas: ......................................................

9.5.2. Kiti langų stiklai

9.5.2.1. Naudotos medžiagos: .................................................................................................

9.5.2.2. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):............................................................................

9.5.2.3. Lango kėlimo mechanizmo elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) trumpas 

aprašymas: .................................................................................................................

9.5.3. Stoglangio stiklas

9.5.3.1. Naudotos medžiagos: .................................................................................................

9.5.3.2. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):............................................................................

9.5.4. Kiti langų stiklai

9.5.4.1. Naudotos medžiagos: .................................................................................................

9.5.4.2. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):............................................................................

9.6. Priekinio stiklo valiklis (-iai)

9.6.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais):.................................

9.7. Priekinio stiklo apliejiklis

9.7.1. Išsamus techninis aprašymas (įskaitant fotografijas arba brėžinius) ar, jeigu 

patvirtintas kaip atskirasis techninis agregatas, EB tipo patvirtinimo numeris: ............



9911/3/06 REV 3 JJ/aj 42
I PRIEDAS DG C I LT

9.8. Ledo nutirpdymas ir aprasojimo pašalinimas

9.8.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais):.................................

9.8.2. Didžiausia sunaudojama elektros galia: ...... kW

9.9. Netiesioginio matymo įtaisai

9.9.1. Veidrodžiai (nurodomas kiekvienas veidrodis): ..........................................................

9.9.1.1. Gamybinė markė: .......................................................................................................

9.9.1.2. EB tipo patvirtinimo ženklas: .....................................................................................

9.9.1.3. Variantas: ...................................................................................................................

9.9.1.4. Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta padėtis 

atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją:.......................................................

9.9.1.5. Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos 

dalį, prie kurios pritvirtinta: ........................................................................................

9.9.1.6. Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui: .........................

9.9.1.7. Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) aprašymas: ...

9.9.2. Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius:....................................................

9.9.2.1. Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, visapusiškas įtaiso aprašymas): ........................

9.9.2.1.1. Jei tai yra stebėjimo kameros įtaisas – nustatymo atstumas (mm), kontrastas, 

apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas 

(nespalvotas/spalvotas), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis: ..
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9.9.2.1.2. Pakankamai išsamūs brėžiniai, skirti identifikuoti komplektinį įtaisą, įskaitant 

įrangos nurodymus; brėžiniuose būtina nurodyti EB tipo patvirtinimo ženklo vietą.

9.10. Vidaus įranga

9.10.1. Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės 

(Direktyva 74/60/EEB)

9.10.1.1. Išdėstymo brėžinys arba nuotraukos, kuriose nurodyta pridėtų pjūvių arba vaizdų 

vieta: ..........................................................................................................................

9.10.1.2. Nuotrauka arba brėžinys, kuriame nurodyta atskaitos linija, įskaitant plotą, kuriam 

buvo taikyta išimtis (Direktyvos 74/60/EEB I priedo 2.3.1 punktas): ..........................

9.10.1.3. Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys 

keleiviui skirtos vietos dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo 

veidrodžius), valdymo įtaisų išdėstymą, stogą arba stoglangį, sėdynių atlošus ir 

galines jų dalis (Direktyvos 74/60/EEB I priedo 3.2 punktas): ....................................

9.10.2. Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių išdėstymas ir identifikavimas

9.10.2.1. Simbolių ir valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių išdėstymo nuotraukos ir 

(arba) brėžiniai: ..........................................................................................................

9.10.2.2. Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių bei, jeigu būtina, 

Direktyvoje 78/316/EEB paminėtų dalių identifikavimo nuotraukos ir (arba) 

brėžiniai: ....................................................................................................................

9.10.2.3. Suvestinė lentelė: .......................................................................................................

Transporto priemonėje yra sumontuoti šie valdikliai, indikatoriai ir signalinės 

lemputės pagal Direktyvos 78/316/EEB II ir III priedus:
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Valdikliai, signalinės lemputės ir indikatoriai, kurie, jeigu jie sumontuojami, privalo būti 

identifikuojami, ir identifikavimui naudotini simboliai

Simbolio 
Nr. Įtaisas Valdiklis/

indikatorius (1)
Identifikavimo 

simbolis (1)
Vieta 

(2)
Signalinė 
lemputė

Identifikavimo 
simbolis (1)

Vieta 
(2)

1 Pagrindinė šviesa OK (10)

2 Artimųjų šviesų 
žibintai

3 Tolimųjų šviesų 
priekiniai žibintai

4 Gabaritiniai 
žibintai

5 Priekiniai rūko 
žibintai

6 Galiniai rūko 
žibintai

7 Prietaisas, kuriuo 
nustatomas 
priekinio žibinto 
išilginės ašies 
kampas

8 Stovėjimo žibintai

9 Posūkių žibintai

10 Įspėjimas apie 
pavojų

11 Priekinio stiklo 
valytuvas

12 Priekinio stiklo 
apliejiklis

13 Priekinio stiklo 
valytuvas ir 
apliejiklis

14 Priekinio žibinto 
valymo įtaisas
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Simbolio 
Nr. Įtaisas Valdiklis/

indikatorius (1)
Identifikavimo 

simbolis (1)
Vieta 

(2)
Signalinė 
lemputė

Identifikavimo 
simbolis (1)

Vieta 
(2)

15 Priekinio stiklo 
aprasojimo 
pašalinimas ir 
atšildymas

16 Galinio stiklo 
aprasojimo 
pašalinimas ir 
atšildymas

17 Ventiliatorius

18 Dyzelinio variklio 
išankstinis 
pašildymas

19 Droselinė sklendė

20 Stabdžių gedimas

21 Degalų lygis

22 Akumuliatoriaus 
įkrovos padėtis

23 Variklio aušinimo 
skysčio 
temperatūra

(1) x = taip 
- = ne arba atskirai nepateikiamas 
o = neprivaloma.

(2) d = tiesiogiai ant valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus 
c = netoli valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus.
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Valdikliai, signalinės lemputės ir indikatoriai, kurie, jeigu jie sumontuojami, neprivalo būti 

identifikuojami, ir identifikavimui naudotini simboliai

Simbolio 
Nr. Įtaisas Valdiklis/

indikatorius (1)
Identifikavimo 

simbolis (1)
Vieta 

(2)
Signalinė 
lemputė

Identifikavimo 
simbolis (1)

Vieta 
(2)

1 Stovėjimo stabdys

2 Galinio stiklo 
valytuvas

3 Galinio stiklo 
apliejiklis

4 Galinio stiklo 
valytuvas ir 
apliejiklis

5 Su pertrūkiais 
veikiantis 
priekinio stiklo 
valytuvas

6 Garso signalo
įtaisas (signalas)

7 Priekinis dangtis 
(gaubtuvas)

8 Galinis dangtis 
(bagažinė)

9 Saugos diržas

10 Variklio alyvos 
slėgis

11 Bešvinis benzinas

...

...

...

(1) x = taip 
- = ne arba atskirai nepateikiamas 
o = neprivaloma.

(2) d = tiesiogiai ant valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus 
c = netoli valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus.
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9.10.3. Sėdynės

9.10.3.1. Skaičius:.....................................................................................................................

9.10.3.2. Vieta ir išdėstymas: ....................................................................................................

9.10.3.2.1. Sėdimųjų vietų skaičius: .............................................................................................

9.10.3.2.2. Sėdimoji (-osios) vieta (-os), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint:......

9.10.3.3. Masė: .........................................................................................................................

9.10.3.4. Rodikliai: sėdynių, kurioms nesuteiktas sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimas, 

aprašymas ir brėžiniai:

9.10.3.4.1. sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų:.....................................................................................

9.10.3.4.2. reguliavimo įtaisų:......................................................................................................

9.10.3.4.3. sėdynės slinktį reguliuojančių ir jų fiksavimo įtaisų:...................................................

9.10.3.4.4. saugos diržo tvirtinimo įtaiso (jeigu įmontuotas į sėdynės konstrukciją): ....................

9.10.3.4.5. transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: .......................

9.10.3.5. R taško (sėdynės atskaitos taško) koordinatės arba brėžinys (x)

9.10.3.5.1. Vairuotojo sėdynė: .....................................................................................................

9.10.3.5.2. Visos kitos sėdimosios vietos: ....................................................................................
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9.10.3.6. Projektinis liemens kampas

9.10.3.6.1. Vairuotojo sėdynė: .....................................................................................................

9.10.3.6.2. Visos kitos sėdimosios vietos: ....................................................................................

9.10.3.7. Sėdynės reguliavimo intervalas ..................................................................................

9.10.3.7.1. Vairuotojo sėdynė: .....................................................................................................

9.10.3.7.2. Visos kitos sėdimosios vietos: ....................................................................................

9.10.4. Galvos atramos

9.10.4.1. Galvos atramų tipas (-ai): integruotosios/nuimamosios/atskiros (1)

9.10.4.2. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i): .....................................

9.10.4.3. Jei tai galvos atramos, kurioms dar nesuteiktas patvirtinimas

9.10.4.3.1. Išsamus galvos atramos aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų 

pobūdį, ir, tam tikrais atvejais, sėdynių tipo, kuriam pageidaujama gauti patvirtinimą, 

sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos:.....................................................

9.10.4.3.2. Jei tai yra „atskiroji“ galvos atrama

9.10.4.3.2.1. Išsamus konstrukcijos srities, prie kurios numatyta pritvirtinti galvos atramą, 

aprašymas: .................................................................................................................

9.10.4.3.2.2. Būdingų konstrukcijos dalių ir galvos atramos brėžiniai pagal mastelį: .......................
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9.10.5. Keleiviui skirtos vietos šildymo sistemos

9.10.5.1. Trumpas transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymo sistemą, jeigu 

šildymo sistema naudoja variklio aušinimo skysčio šilumą: ........................................

9.10.5.2. Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymą, jeigu aušinimo 

oras arba variklio išmetamosios dujos naudojamos kaip šilumos šaltinis, įskaitant:

9.10.5.2.1. šildymo sistemos išdėstymo brėžinį, kuriame nurodyta jos vieta transporto 

priemonėje: ................................................................................................................

9.10.5.2.2. šilumos sistemų šilumokaičio, kuris šildymui naudoja išmetamąsias dujas, ir 

sudėtinių dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, išdėstymo brėžinys (jei tai yra 

variklio aušinimo orą šildymui naudojančios šildymo sistemos): ................................

9.10.5.2.3. šilumokaičio arba atitinkamų sudėtinių dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, pjūvis, 

nurodant sienelės storį, naudotas medžiagas ir paviršiaus rodiklius:............................

9.10.5.2.4. Turi būti nurodytos kitų svarbių šilumos sistemos sudėtinių dalių, pavyzdžiui, 

šildytuvo ventiliatoriaus, specifikacijos atsižvelgiant į jų konstravimo metodą ir 

techninius duomenis: ..................................................................................................
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9.10.5.3. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į degimo šildymo sistemą ir 

automatinę kontrolę:...................................................................................................

9.10.5.3.1. degimo krosnelės, oro įleidimo sistemos, dujų išmetimo sistemos, degalų bako, 

degalų tiekimo sistemos (įskaitant vožtuvus) ir elektros jungčių išdėstymo brėžinys, 

nurodant jų vietą transporto priemonėje.

9.10.5.4. Didžiausia sunaudojama elektros galia: ...... kW

9.10.6. Sudėtinės dalys, turinčios įtakos vairo mechanizmui, jeigu transporto priemonė 

susidurtų su kliūtimi (Direktyva 74/297/EEB)

9.10.6.1. Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas, įskaitant nuotrauką (-as) ir (arba) 

brėžinį (-ius), atsižvelgiant į priešais tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo 

dalį esančią transporto priemonės dalies konstrukciją, matmenis, formas ir 

pagrindines medžiagas, įskaitant tas sudėtines dalis, kurios skirtos energijai sugerti, 

jeigu būtų atsitrenkta į tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį: .............

9.10.6.2. Transporto priemonės sudėtinių dalių, kurios nebuvo aprašytos 9.10.6.1 punkte ir 

kurios turi įtakos vairo mechanizmo elgsenai, jeigu transporto priemonė susidurtų su 

kliūtimi, nuotrauka (-os) ir (arba) brėžinys (-iai), kaip yra nurodęs gamintojas su 

technine tarnyba sudarytoje sutartyje: .........................................................................

9.10.7. Tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai naudojamų 

medžiagų degumas (Direktyva 95/28/EEB)

9.10.7.1. Stogo vidaus aptaisymui naudojama (-os) medžiaga (-os)
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9.10.7.1.1. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):.....

9.10.7.1.2. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.1.2.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.1.2.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................

9.10.7.1.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Galinėms ir šoninėms sienelėms naudojama (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.2.1. Sudėtinės dalies (-ų) tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):...........

9.10.7.2.2. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.2.2.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.2.2.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................

9.10.7.2.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Grindims naudota (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.3.1. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):.....

9.10.7.3.2. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.3.2.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.3.2.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................
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9.10.7.3.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Sėdynių apmušalams naudota (-os) medžiaga (-os)

9.10.7.4.1. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):.....

9.10.7.4.2. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.4.2.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.4.2.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................

9.10.7.4.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Šildymo ir ventiliavimo vamzdžiams naudojama medžiaga (-os):

9.10.7.5.1. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):.....

9.10.7.5.2. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.5.2.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ....../......

9.10.7.5.2.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.5.2.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................

9.10.7.5.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ...... / .......mm

9.10.7.6. Bagažo lentynoms naudojama medžiaga (-os)

9.10.7.6.1. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):.....

9.10.7.6.2. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.6.2.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ...... / ......
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9.10.7.6.2.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.6.2.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................

9.10.7.6.2.4. Didžiausias/mažiausias storis: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Kitiems poreikiams naudota (-os) medžaga (-os)

9.10.7.7.1. Numatyta paskirtis: ....................................................................................................

9.10.7.7.2. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i):.....

9.10.7.7.3. Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.7.3.1. Pagrindinės (-ių) medžiagos (-ų)/žymėjimas: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):.........................................

9.10.7.7.3.3. Dangos tipas (1):.........................................................................................................

9.10.7.7.3.4. Didžiausias/mažiausias storis:..... / .... mm

9.10.7.8. Sudėtinės dalys, patvirtintos kaip komplektiniai įtaisai (sėdynės, skiriamosios 

sienelės, bagažo lentynos ir t. t.)

9.10.7.8.1. Sudėtinės dalies (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...........................................

9.10.7.8.2. Jei tai yra komplektiniai įtaisai: sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir 

t. t. (1)

9.11. Išoriniai elementai (Direktyva 74/483/EEB ir Direktyva 92/114/EEB)

9.11.1. Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotraukos), kuriame nurodyta pridėtų pjūvių ir 

vaizdų vieta: ...............................................................................................................
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9.11.2. Brėžiniai ir (arba) nuotraukos, pvz., ir, jeigu svarbu, durų, lango šoninių statramsčių, 

oro ėmiklio grotelių, radiatoriaus grotelių, priekinio stiklo valytuvų, lietaus latakėlių, 

rankenų, durų kreipiamųjų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, vidaus 

apdailos, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus 

dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis (pvz., apšvietimo įranga). Jeigu pirmiau 

minėtame sakinyje išvardytos dalys nėra labai svarbios, rengiant dokumentus tas 

dalis galima keisti nuotraukomis, prie kurių, jeigu būtina, pridedami jų matmenys ir 

(arba) tekstas: .............................................................................................................

9.11.3. Išorinio paviršiaus dalių brėžiniai pagal Direktyvos 74/483/EEB I priedo 

6.9.1 punktą:...............................................................................................................

9.11.4. Bamperių brėžiniai: ....................................................................................................

9.11.5. Grindų aukščio brėžinys: ............................................................................................

9.12. Saugos diržai ir (arba) kitos keleivio apsaugos sistemos
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9.12.1. Saugos diržų bei susaistymo sistemų ir sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius 

ir vieta:

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Visiško EB tipo 
patvirtinimo ženklas

Variantas, jeigu 
taikoma

Saugos diržo aukščio 
reguliavimo įtaisas 

(nurodoma 
taip/ne/neprivalomas)

L

C
Pirma 
sėdynių 
eilė

R

L

C
Antra 
sėdynių 
eilė (1)

R

(1) Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi 
sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.
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9.12.2. Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir vieta (nurodoma 

taip/ne/neprivaloma):

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Priekinė oro 
pagalvė

Šoninė oro 
pagalvė

Diržo išankstinės 
apkrovos įtaisas

L

C
Pirma 
sėdynių 
eilė

R

L

C
Antra
sėdynių 
eilė (1)

R

(1) Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi 
sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.

9.12.3. Saugos diržų tvirtinimo įtaisų kiekis ir vieta bei įrodymas, patvirtinantis, kad 

laikomasi Direktyvos 76/115/EEB (t. y. tipo patvirtinimo numeris arba bandymo 

ataskaita):...................................................................................................................

9.12.4. Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas 

aprašymas: .................................................................................................................

9.13. Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

9.13.1. Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta faktinių ir efektyviųjų 

tvirtinimo įtaisų vieta ir matmenys, įskaitant R-taškus: ...............................................

9.13.2. Saugos diržų tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių 

jie pritvirtinti, brėžiniai (nurodoma medžiaga):...........................................................
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9.13.3. Saugos diržo tipų (**), kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje 

sumontuotų jų tvirtinimo įtaisų, žymėjimas:

Tvirtinimo įtaisų vieta

Transporto 
priemonės 

konstrukcija

Sėdynės 
konstrukcija

Pirma sėdynių eilė

Dešinioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo 

įtaisai

Viršutiniai 

tvirtinimo įtaisai

išorėje 

viduje

Vidurinė sėdynė

Apatiniai tvirtinimo 

įtaisai

Viršutiniai 

tvirtinimo įtaisai

dešinėje 

kairėje

Kairioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo 

įtaisai

Viršutiniai 

tvirtinimo įtaisai

išorėje 

viduje

Antra sėdynių eilė (1)

Dešinioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo 

įtaisai

Viršutiniai 

tvirtinimo įtaisai

išorėje 

viduje

Vidurinė sėdynė

Apatiniai tvirtinimo 

įtaisai

Viršutiniai 

tvirtinimo įtaisai

dešinėje 

kairėje

Kairioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo 

įtaisai

Viršutiniai 

tvirtinimo įtaisai

išorėje 

viduje

(1) Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei 
dvi sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.
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9.13.4. Specialaus saugos diržo tipo aprašymas, jeigu tvirtinimo įtaisas yra sėdynės atloše 

arba jeigu turi energiją išsklaidantį įtaisą: ...................................................................

9.14. Vieta galiniams valstybinio numerio ženklams montuoti (prireikus nurodomas 

intervalas; galima pateikti brėžinius, jeigu taikoma)

9.14.1. Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas: ..........................................................

9.14.2. Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas: ............................................................

9.14.3. Vidurinės linijos atstumas nuo transporto priemonės vidurinės išilginės plokštumos: .

9.14.4. Atstumas nuo transporto priemonės kairiojo krašto:....................................................

9.14.5. Matmenys (ilgis x plotis): ...........................................................................................

9.14.6. Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikalę: ............................................................

9.14.7. Matomumo kampas horizontalioje plokštumoje:.........................................................

9.15. Galinė apsauga nuo palindimo (Direktyva 70/221/EEB)

9.15.0. Sumontuotas: taip/ne/nekomplektinis (1)

9.15.1. Su galine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių 

brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant galinės 

ašies vietą bei montavimą, galinės apsaugos nuo palindimo montavimo ir (arba) 

tvirtinimo brėžinys. Jeigu apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje 

turi būti aiškiai parodyta, jog laikomasi privalomų matmenų: .....................................
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9.15.2. Specialaus įtaiso atveju – išsamus galinės apsaugos nuo palindimo aprašymas ir 

(arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras 

techninis mazgas patvirtintas įtaisas, EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................

9.16. Ratų apsaugai (Direktyva 78/549/EEB)

9.16.1. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos ratų apsaugus: ...............

9.16.2. Ratų apsaugų išsamūs brėžiniai ir jų vieta transporto priemonėje, nurodant 

Direktyvos 78/549/EEB I priedo 1 paveiksle nustatytus matmenis ir atsižvelgiant į 

padangos/rato derinių tolimiausias iškyšas:.................................................................

9.17. Identifikavimo plokštelės (Direktyva 76/114/EEB)

9.17.1. Identifikavimo plokštelių ir įrašų ir transporto priemonės identifikavimo numerio 

vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai: ............................................................................

9.17.2. Plokštelių oficialiosios dalies ir įrašų (sukomplektuoto pavyzdžio su matmenimis) 

nuotraukos ir (arba) brėžiniai:.....................................................................................

9.17.3. Transporto priemonės identifikavimo numerio nuotraukos ir (arba) brėžiniai 

(sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .............................................................

9.17.4. Gamintojo deklaracija apie Direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1.1. punkto 

reikalavimo laikymąsi
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9.17.4.1. Antro skirsnio ir, jeigu taikoma, trečio skirsnio ženklų, kurie naudoti, kad būtų 

laikomasi ISO standarto 3779-1983 5.3 skirsnio reikalavimų, reikšmė turi būti 

paaiškinta: ..................................................................................................................

9.17.4.2. Jeigu antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779-1983 

5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai turi būti nurodyti: ...............................................

9.18. Radijo trukdžių slopinimas

9.18.1. Variklio skyrių sudarančios kėbulo dalies ir arčiausiai jos esančios keleivių salono 

dalies formų bei sudėtinių medžiagų aprašymas ir brėžiniai ir (arba) nuotraukos: .......

9.18.2. Metalinių sudėtinių dalių (pvz., šildymo įtaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo 

mechanizmo ir t. t.) sumontavimo variklio skyriuje vietos brėžiniai ar nuotraukos:.....

9.18.3. Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė ir brėžinys:..................................................

9.18.4. Duomenys apie nuolatinės srovės varžos vardinę vertę ir, jei tai yra aukštos įtampos 

laidas, apie jo metro atkarpos vardinę varžą:...............................................................

9.19. Šoninės apsaugos priemonės (Direktyva 89/297/EEB)

9.19.0. Sumontuotas: taip/ne/nekomplektinis (1)
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9.19.1. Su šoninėmis apsaugos priemonėmis susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių 

brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant ašies (-ių) 

vietą bei montavimą, šoninės apsaugos priemonės (-ių) montavimo ir (arba) 

tvirtinimo brėžinys.

Jeigu šoninė apsauga užtikrinama be šoninės (-ių) apsaugos priemonės (-ių), 

brėžinyje turi būti aiškiai parodyta, kad laikomasi privalomų matmenų: .....................

9.19.2. Jeigu naudojama (-os) šoninė (-ės) apsaugos priemonė (-ės), išsamus tos (-ų) 

priemonės (-ių) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba 

jos/jų sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo numeris (-iai): .........................................

9.20. Purslų taškymą ribojantis įtaisas (Direktyva 91/226/EEB)

9.20.0. Sumontuotas: taip/ne/nekomplektinis (1)

9.20.1. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos purslų taškymą ribojantį 

įtaisą ir sudėtines dalis:...............................................................................................

9.20.2. Išsamūs purslų taškymą ribojančio įtaiso ir jo vietos transporto priemonėje brėžiniai, 

kuriuose pateikti Direktyvos 91/226/EEB III priedo paveiksluose nustatyti 

matmenys, atsižvelgiant į padangos/rato derinių tolimiausias iškyšas: ........................

9.20.3. Purslų taškymą ribojančio (-ių) įtaiso (-ų) EB tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...........

9.21. Atsparumas šoniniams smūgiams. (Direktyva 96/27/EB)
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9.21.1. Išsamus transporto priemonės konstrukcijos, matmenų, formų ir keleiviui skirtos 

vietos šoninių sienelių (išorinių ir vidinių) pagrindinių medžiagų aprašymas, įskaitant 

nuotraukas ir (arba) brėžinius bei įskaitant konkrečius duomenis apie apsaugos 

sistemą, jeigu taikoma: ...............................................................................................

9.22. Priekinė apsauga nuo palindimo

9.22.1. Su priekine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių 

brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys, kuriame pažymėta 

priekinės apsaugos nuo palindimo vieta, montavimas ir (arba) tvirtinimas. Jei 

apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje turi būti aiškiai parodyta, jog 

laikomasi privalomų matmenų:...................................................................................

9.22.2. Specialaus įtaiso atveju – išsamus priekinės apsaugos nuo palindimo aprašymas ir 

(arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras 

techninis mazgas patvirtintas įtaisas, EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................

9.23. Pėsčiųjų apsauga

9.23.1. Pateikiamas transporto priemonės išsamus aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) 

brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) 

konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudėtines medžiagas. Į šį 

aprašymą turėtų būti įtraukti duomenys apie įrengtą aktyvią apsaugos sistemą.
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10. APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI

10.1. Visų įtaisų lentelė: kiekis, gamybinė markė, modelis, EB tipo patvirtinimo ženklas, 

priekinių žibintų tolimųjų šviesų didžiausiasis šviesos stiprumas, spalva, signalinė 

lemputė: .....................................................................................................................

10.2. Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų vietą nurodantis brėžinys: ...............................

10.3. Apie visus Direktyvoje 76/756/EEB apibūdintus žibintus ir atšvaitus pateikiami 

toliau nustatyti duomenys (raštu ir (arba) pateikiant schemą)

10.3.1. Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: ........................................

10.3.2. Metodas matomajam paviršiui nustatyti (Direktyvos 76/756/EEB II priedo 1 punkte 

nurodytų dokumentų 2.10 dalis): ................................................................................

10.3.3. Atskaitos rūšis ir atskaitos centras: .............................................................................

10.3.4. Į transporto priemonės kėbulą įtraukiamų žibintų veikimo metodas: ...........................

10.3.5. Visos specialios montavimo ir elektros instaliacijos nuostatos: ...................................

10.4. Artimųjų šviesų žibintai: Direktyvos 76/756/EEB II priedo 1 punkte nurodytų 

dokumentų 6.2.6.1 dalyje nustatytas įprastas veikimas

10.4.1. Pradinio nustatymo vertė: ...........................................................................................

10.4.2. Ženklinimo vieta: .......................................................................................................
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10.4.3. Prietaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto 
išilginės ašies kampas, aprašymas/brėžinys (1) 
(pvz., automatinis, rankinis palaipsnio 
reguliavimo, rankinis nuostoviojo 
reguliavimo):..................................................

10.4.4. Valdymo įtaisas:.............................................

10.4.5. Atskaitos taškai: .............................................

10.4.6. Žymės, privalomos apkrovos sąlygomis: ........

Taikoma tik prietaisą priekinio 
žibinto išilginės ašies kampui 
reguliuoti turinčioms transporto 
priemonėms

10.5. Trumpas elektrinių/elektroninių sudėtinių dalių, jeigu jos sumontuotos, (išskyrus 

lempas) aprašymas: ....................................................................................................

11. VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1. Sumontuoto (–ų) arba sumontuotino (–ų) sukabintuvo (–ų) klasė ir tipas: ...................

11.2. Sumontuoto (-ų) sukabintuvo (-ų) D, U, S ir V charakteristikos arba minimalios 

sumontuotino (-ų) sukabintuvo (-ų) D, U, S ir V charakteristikos: ...... daN

11.3. Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir 

gamintojo nurodytų tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba 

brėžiniai; papildoma informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti 

tik su tam tikrais transporto priemonės tipo variantais arba versijomis: .......................

11.4. Duomenys apie specialių vilkties sijų arba jungiamųjų plokščių pritvirtinimą:............

11.5. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):............................................................................
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12. KITA ĮRANGA

12.1. Garso signalo įtaisas (-ai)

12.1.1. Įtaiso (-ų) vieta, pritvirtinimo metodas, išdėstymas ir pakreipimas, nurodant 

matmenis:...................................................................................................................

12.1.2. Įtaisų kiekis: ...............................................................................................................

12.1.3. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):............................................................................

12.1.4. Elektrinės/pneumatinės (1) grandinės schema: ............................................................

12.1.5. Vardinė (-is) įtampa arba slėgis: .................................................................................

12.1.6. Montavimo įtaiso brėžinys: ........................................................................................

12.2. Įtaisai, užtikrinantys, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai naudoti transporto priemonę

12.2.1. Apsauginis įtaisas

12.2.1.1. Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į valdiklio padėtį ir 

konstrukciją arba mazgą, kurį valdo apsauginis įtaisas:...............................................

12.2.1.2. Apsauginio įtaiso ir jo montavimo prie transporto priemonės brėžiniai: ......................

12.2.1.3. Techninis įtaiso aprašymas: ........................................................................................

12.2.1.4. Duomenys apie naudojamus spynų derinius:...............................................................
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12.2.1.5. Transporto priemonės imobilizatorius

12.2.1.5.1. EB tipo patvirtinimo numeris, jeigu buvo suteiktas:....................................................

12.2.1.5.2. Jei tai yra dar nepatvirtinti imobilizatoriai

12.2.1.5.2.1. Išsamus techninis transporto priemonės imobilizatoriaus ir priemonių, kurių imtasi, 

kad to prietaiso nebūtų galima įjungti netyčia, aprašymas: ..........................................

12.2.1.5.2.2. Sistema (-os), kurią (-ias) veikia transporto priemonės imobilizatorius: ......................

12.2.1.5.2.3. Efektyviųjų pakeičiamųjų kodų kiekis, jeigu taikoma: ................................................

12.2.2. Apsauginės signalizacijos sistema, jeigu sumontuota

12.2.2.1. EB tipo patvirtinimo numeris, jeigu buvo suteiktas:....................................................

12.2.2.2. Jei tai yra apsauginės signalizacijos sistemos, kurioms dar nėra suteiktas 

patvirtinimas

12.2.2.2.1. Išsamus apsauginės signalizacijos sistemos ir su ja susijusių transporto priemonės 

sudėtinių dalių aprašymas:..........................................................................................

12.2.2.2.2. Pagrindinių apsauginės signalizacijos sistemos sudėtinių dalių sąrašas: ......................

12.2.3. Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas 

aprašymas: .................................................................................................................

12.3. Vilkimo įtaisas (-ai)

12.3.1. Priekinis: kablys/ąsa/kitas (1)

12.3.2. Galinis: kablys/ąsa/kitas/nėra (1)

12.3.3. Transporto priemonės važiuoklės/kėbulo brėžinys arba nuotrauka, kurioje (-iame) 

parodyta vilkimo įtaiso (-ų) vieta, konstrukcija ir montavimas: ...................................
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12.4. Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius įtaisus, kurie turi įtakos degalų 

sunaudojimui (jeigu nepaminėti kituose punktuose):...................................................

12.5. Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius įtaisus, kurie skirti triukšmui mažinti 

(jeigu nepaminėti kituose punktuose): ........................................................................

12.6. Greičio ribotuvai (Direktyva 92/24/EEB)

12.6.1. Gamintojas (-ai): ........................................................................................................

12.6.2. Tipas (-ai):..................................................................................................................

12.6.3. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu buvo suteiktas (-i): .....................................

12.6.4. Greitis arba greičio intervalai, kuriuo (-iais) galima nustatyti greičio ribotuvą: ...... 

km/h

12.7. Radijo dažnių siųstuvų įrangos ir naudojimo transporto priemonėje (-ėse) lentelė, 

jeigu taikytina:

dažnių juostos (Hz) didžiausia išėjimo galia 

(W)

antenos vieta transporto 

priemonėje, konkrečios 

įrengimo ir (arba) 

naudojimo sąlygos

Pareiškėjas dėl tipo patvirtinimo taip pat prireikus turi pateikti:
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1 priedėlis

Visų anksčiau neišvardytų elektrinių ir (arba) elektroninių sudėtinių dalių (nurodant 

gamybinę markę (-es) ir tipą (-us)), susijusių su šia direktyva 

(žr. Direktyvos 2004/104/EB 2.1.9. ir 2.1.10. punktus), sąrašą.

2 priedėlis

Elektrinių ir (arba) elektroninių sudėtinių dalių (susijusių su Direktyva 2004/104/EB) 

bendro išdėstymo ir pagrindinio laidyno išdėstymo schemą arba brėžinį.

3 priedėlis

Pasirinktos pavyzdinės transporto priemonės kėbulo modelio aprašymą:

Vairas kairėje ar dešinėje pusėje:

Transporto priemonės bazė:

4 priedėlis

Atitinkamą (-as) bandymų ataskaitą (-as), kurią (-as) pateikė gamintojas arba 

patvirtintos/pripažintos laboratorijos, kad būtų parengtas tipo patvirtinimo liudijimas.

12.7.1. Transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė 

įranga: Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas)

12.7.2. Transporto priemonė, kurioje įrengta 79 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė 

įranga: Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas).
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13. SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, 

KURIOS NAUDOJAMOS KELEIVIAMS VEŽTI IR, BE VAIRUOTOJO VIETOS, 

TURI DAUGIAU KAIP AŠTUONIAS SĖDYNES

13.1. Transporto priemonės klasė (I klasė, II klasė, III klasė, A klasė, B klasė): ..................

13.1.1. Kėbulo, patvirtinto kaip atskiras techninis mazgas, EB tipo patvirtinimo numeris:......

13.1.2. Važiuoklės tipai, kuriuose galima įrengti EB tipo patvirtinimą turintį kėbulą 

(gamintojo (-ų), bei nekomplektinės transporto priemonės tipai): ...............................

13.2. Keleiviams skirtas plotas (m²)

13.2.1. Iš viso (S0):.................................................................................................................

13.2.2. Viršutinis aukštas (S0a) (1): .........................................................................................

13.2.3. Apatinis aukštas (S0a) (1): ...........................................................................................

13.2.4. Stovintiems keleiviams (S1):.......................................................................................

13.3. Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

13.3.1. Iš viso (N): .................................................................................................................

13.3.2. Viršutinis aukštas (Na) (1):..........................................................................................

13.3.3. Apatinis aukštas (Nb) (1):............................................................................................
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13.4. Sėdinčių keleivių skaičius:

13.4.1. Iš viso (A): .................................................................................................................

13.4.2. Viršutinis aukštas (Aa) (1):..........................................................................................

13.4.3. Apatinis aukštas (Ab) (1):............................................................................................

13.5. Keleiviams skirtų durų kiekis: ....................................................................................

13.6. Avarinių išėjimų (durų, langų, gelbėjimosi angų, jungiamųjų laiptų ir puslaipčių) 

kiekis: ........................................................................................................................

13.6.1. Iš viso: .......................................................................................................................

13.6.2. Viršutinis aukštas (1): .................................................................................................

13.6.3. Apatinis aukštas (1):....................................................................................................

13.7. Bagažo skyrių tūris (m³): ............................................................................................

13.8. Bagažui vežti skirtas stogo plotas (m²): ......................................................................

13.9. Palengvinantys prieigą prie transporto priemonių techniniai prietaisai (pvz., trapas, 

keliamoji platforma, nuleidimo sistema), jeigu jie yra įrengti:.....................................

13.10. Kėbulo rėmų atsparumas

13.10.1. EB tipo patvirtinimo numeris, jeigu buvo suteiktas:....................................................

13.10.2. Jei tai yra dar nepatvirtinti kėbulo rėmai
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13.10.2.1. Išsamus transporto priemonės tipo kėbulo rėmų aprašymas, įskaitant jų matmenis, 

konfigūraciją ir sudėtines medžiagas bei jų tvirtinimą prie važiuoklės rėmo: ..............

13.10.2.2. Transporto priemonės ir tų jos vidaus įrangos dalių, kurios turi poveikį kėbulo rėmų 

atsparumui ar likutinei erdvei, brėžiniai: .....................................................................

13.10.2.3. Eksploatuoti parengtos transporto priemonės sunkio centro vieta išilgine, skersine ir 

vertikalia kryptimis: ...................................................................................................

13.10.2.4. Didžiausias atstumas tarp kraštinių keleivių sėdynių vidurio linijų: ............................

13.11. Direktyvos [..../.../EB] punktai, kuriuos reikia įvykdyti ir įrodyti šio techninio mazgo 

atžvilgiu: ....................................................................................................................

14. PAVOJINGIEMS KROVINIAMS VEŽTI SKIRTOMS TRANSPORTO 

PRIEMONĖMS TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS (Direktyva 98/91/EB)

14.1. Elektros įranga pagal Direktyvą 94/55/EB

14.1.1. Apsauga nuo konduktorių perkaitimo: ........................................................................

14.1.2. Automatinio išjungiklio tipas:.....................................................................................

14.1.3. Pagrindinio akumuliatoriaus jungiklio tipas ir veikimas:.............................................

14.1.4. Tachografo saugiosios sandūros aprašymas ir jos vieta: ..............................................

14.1.5. Įrenginių, kuriems visą laiką tiekiama elektros energija, aprašymas. Nurodomas 

taikomas EN standartas: .............................................................................................

14.1.6. Galinėje vairuotojo kabinos dalyje esančios elektros įrangos konstrukcija ir apsauga:.
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14.2. Gaisrų pavojaus prevencija

14.2.1. Sunkiai degių medžiagų vairuotojo kabinoje tipas: .....................................................

14.2.2. Šiluminės apsaugos tipas už vairuotojo kabinos (jei tokia yra):...................................

14.2.3. Variklio vieta ir šiluminė apsauga:..............................................................................

14.2.4. Dujų išmetimo sistemos vieta ir šiluminė apsauga: .....................................................

14.2.5. Nuostoviojo stabdymo sistemų šiluminės apsaugos tipas ir konstrukcija:....................

14.2.6. Degimo krosnelių tipas, konstrukcija ir vieta: .............................................................

14.3. Specialūs kėbului taikomi reikalavimai, jeigu yra, pagal Direktyvą 94/55/EB

14.3.1. Priemonių, kurių imamasi siekiant laikytis EX/II ir EX/III tipų transporto 

priemonėms nustatytų reikalavimų, aprašymas: ..........................................................

14.3.2. EX/III tipo transporto priemonių atsparumas išorinei šilumai: ....................................
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Aiškinamosios pastabos

(*) Prašome čia įrašyti kiekvieno varianto aukščiausią ir žemiausią vertę.

(**) Naudotini simboliai ir ženklai nurodyti Direktyvos 77/541/EEB III priedo 1.1.3 ir 

1.1.4 punktuose. Jeigu yra „S“ tipo daržai, nurodykite tipo (-ų) pobūdį.

(***) Su sudėtinėmis dalimis susijusios informacijos čia nereikia nurodyti, jeigu tokia 

informacija yra įtraukta į atitinkamą įrangos patvirtinimo liudijimą.

(+) Transporto priemonėse galima naudoti tiek benziną, tiek dujinius degalus, bet, jeigu 

benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino 

bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, tokios transporto priemonės bandymo metu 

bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

(+++) Tik apibrėžiant visureiges transporto priemones.

(#) Nustatyta taip, kad transporto priemonės tipo kiekvienos techninės konfigūracijos realioji 

reikšmė būtų aiški.

(1) Išbraukiama, jeigu netaikoma (tam tikrais atvejais nieko nereikia išbraukti, jeigu taikomas 

daugiau nei vienas punktas).

(2) Nurodykite paklaidą.

(a) Jeigu yra suteiktas sudėtinės dalies tipo pavirtinimas ir jeigu į tokį patvirtinimą yra 

padaryta nuoroda, tokios sudėtinės dalies aprašyti nereikia. Taip pat sudėtinės dalies 

nebūtina aprašyti, jeigu jos konstrukciją galima lengvai suprasti iš pridėtų schemų arba 

brėžinių. Nurodomi prie kiekvienos detalės, prie kurios turi būti pridėti brėžiniai arba 

nuotraukos, pridėtų atitinkamų dokumentų numeriai.
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(b) Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, 

sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipų, kuriems taikomas šis informacijos 

dokumentas, apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“

(pvz., ABC??123??).

(c) Suklasifikuota atsižvelgiant į II priedo A skirsnyje pateikiamus sąvokų apibrėžimus.

(d) Jeigu įmanoma, žymima pagal "Euronormą", kitu atveju pateikiama:

– medžiagos aprašymas,

– takumo riba,

– didžiausias atsparumas tempimui,

– pailgėjimas (nurodomas %),

– kietumas pagal Brinelį.

(e) Jeigu viena versija turi įprastą, o kita – miegamąją kabiną, turi būti nurodyti abiejų versijų 

masės ir matmenys.

(f) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.4.

(g) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.19.2.

(h) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.20.

(i) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.5.

(j) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6,1 ir kitos nei M1 kategorijos transporto 

priemonėms: Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.4.1 skirsnis.

(k) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6,2 ir kitos nei M1 kategorijos transporto 

priemonėms: Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.4.2 skirsnis.
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(l) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.3 ir kitos nei M1 kategorijos transporto 

priemonėms: Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.4.3 skirsnis.

(m) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.6.

(n) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.7.

(na) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.10.

(nb) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.11.

(nc) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.9.

(nd) ISO standartas 612-1978, terminas Nr. 6.18.1.

(o) Laikoma, kad vairuotojo masė ir, jei taikoma, įgulos nario masė yra 75 kg (sudaryta iš 

68 kg transporto priemonėje esančio asmens ir 7 kg bagažo masės pagal ISO standartą 

2416-1992), degalų bakas pripildytas iki 90 %, o kitos skysčius naudojančios sistemos 

(išskyrus panaudotą vandenį naudojančias sistemas) pripildytos iki 100 % talpos, kurią yra 

nurodęs gamintojas.

(p) „Sukabintuvo iškyša“ – horizontalus atstumas tarp priekabų, kurių ašis (-ys) sutampa su jos 

sunkio centru, sukabintuvo ir galinės ašies (-ių) vidurio linijos.

(q) Jeigu tai yra neįprasti varikliai ir sistemos, duomenis, kurie būtų lygiaverčiai čia 

nurodytiesiems, pateikia gamintojas.

(r) Šį skaičių reikia suapvalinti dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(s) Šią vertę reikia apskaičiuoti (π = 3,1416) ir suapvalinti vieno cm³ tikslumu.
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(t) Nustatoma pagal Direktyvos 80/1269/EEB reikalavimus.

(u) Nustatoma pagal Direktyvos 80/1268/EEB reikalavimus.

(v) Konkrečios detalės turi būti pateikiamos apie kiekvieną siūlomą variantą.

(w) Leidžiama 5 % paklaida.

(x) „R-taškas“ arba „sėdynės atskaitos taškas“ – kiekvienos sėdynės skaičiuojamasis taškas, 

kurį kiekvienai sėdimajai vietai nurodo transporto priemonės gamintojas ir kuris 

nustatomas atsižvelgiant į Direktyvos 77/649/EEB III priede nurodytą trimatę atskaitos 

sistemą.

(y) Jeigu tai yra priekabos arba puspriekabės ar transporto priemonės, sukabintos su priekaba 

arba puspriekabe, kurios sukabintuvą ar balninį sukabintuvą veikia didele vertikalia 

apkrova, ši apkrova, padalinta iš standartinio gravitacijos pagreičio, įtraukiama į didžiausią 

techniškai leidžiamą masę.

(z) „Priekinis valdymas“ – konfigūracija, kai daugiau nei pusė variklio ilgio yra už priekinio 

stiklo pagrindo labiausiai kyšančio taško, o vairaračio įvorė yra priekiniame transporto 

priemonės ilgio ketvirtyje.
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II PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ IR 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPŲ APIBRĖŽIMAI

A. TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ APIBRĖŽIMAI

Transporto priemonių kategorijos apibrėžtos pagal tokią klasifikaciją:

(Jeigu toliau pateiktuose apibrėžimuose daroma nuoroda į „didžiausią masę“, tai reiškia „techniškai 

leidžiama didžiausia pakrautos transporto priemonės masė“, kaip apibrėžta I priedo 2.8 punkte.)

1. M kategorija: Motorinės transporto priemonės su ne mažiau kaip keturiais ratais, 
suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti.

M1 kategorija: Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, 
kuriose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos.

M2 kategorija: Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, 
kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos ir kurių 
didžiausia masė neviršija 5 tonų.

M3 kategorija: Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, 
kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos ir kurių 
didžiausia masė viršija 5 tonas.

Šio priedo C dalies 1 dalyje (M1 kategorijos transporto priemonės) ir 2 dalyje ( M2 ir M3

kategorijų transporto priemonės) apibrėžti M kategorijos transporto priemonėms būdingi 

kėbulo tipai ir priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.
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2. N kategorija: Motorinės transporto priemonės su ne mažiau kaip keturiais ratais, 
suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti.

N1 kategorija: Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti, 
kurių didžiausia masė neviršija 3,5 tonų.

N2 kategorija: Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti, 
kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonas, bet neviršija 12 tonų.

N3 kategorija: Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti, 
kurių didžiausia masė viršija 12 tonų.

Jeigu vilkikas yra suprojektuotas prikabinti puspriekabę arba priekabą, kurios ašis (-ys) 

sutampa su jos sunkio centru, masę, pagal kurią jis priskiriama kuriai nors kategorijai, 

sudaro parengto eksploatuoti vilkiko masė, masė, atitinkanti didžiausiąją statinę 

vertikaliąją apkrovą, kuria vilkiką veikia puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) 

sutampa su jos sunkio centru, ir, jei taikytina, vilkikų nuosavo krovinio masė.
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Šio priedo C dalies 3 dalyje apibrėžti N kategorijos transporto priemonėms būdingi kėbulo 

tipai ir priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.

3. O kategorija: Priekabos (įskaitant puspriekabes).

O1 kategorija: Priekabos, kurių didžiausia masė neviršija 0,75 tonų.

O2 kategorija: Priekabos, kurių didžiausia masė viršija 0,75 tonų, bet neviršija 3,5 tonų.

O3 kategorija: Priekabos, kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonų, bet neviršija 10 tonų.

O4 kategorija: Priekabos, kurių didžiausia masė viršija 10 tonų.

Puspriekabių arba priekabų, kurių ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, didžiausia masė, 

pagal kurią jos priskiriamos kuriai nors kategorijai, atitinka didžiausią statinę vertikaliąją 

apkrovą, kurią prie vilkiko prijungtos ir didžiausiąja apkrova apkrautos puspriekabės arba 

priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, ašis ar ašys perduoda į žemę.

Šio priedo C dalies 4 dalyje apibrėžti O kategorijos transporto priemonėms būdingi kėbulo 

tipai ir priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.
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4. Visureigės transporto priemonės (simbolis G).

4.1. Visureigėmis transporto priemonėmis laikomos N1 kategorijos transporto priemonės, kurių 

didžiausia masė neviršija dviejų tonų, ir M1 kategorijos transporto priemonės, kuriose:

– yra bent viena priekinė ir bent viena galinė ašis, skirtos būti varomos vienu metu, 

įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti,

– yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašaus

poveikio mechanizmas ir jos gali vienos važiuoti į 30 % statumo įkalnę.

Be to, jos turi atitikti ne mažiau kaip penkis iš tokių šešių reikalavimų:

– užvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

– nuvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 20 laipsnių,

– nuožulni plokštuma turi būti ne mažesnė kaip 20 laipsnių,

– prošvaisa po priekine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 180 mm,

– prošvaisa po galine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 180 mm,

– prošvaisa tarp ašių turi būti ne mažesnė kaip 200 mm.
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4.2. N1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija dvi tonas, ir N2, M2 arba 

M3 kategorijų transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 12 tonų, laikomos 

visureigėmis transporto priemonėmis, jei visi jų ratai yra skirti būti varomi vienu metu, 

įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti, arba yra 

laikomasi tokių trijų reikalavimų:

– bent viena priekinė ir bent viena galinė ašis skirtos būti varomos vienu metu, 

įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti,

– yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašaus 

poveikio mechanizmas,

– jos gali vienos važiuoti į 25 % statumo įkalnę.

4.3. M3 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų, ar 

N3 kategorijos transporto priemonės laikomos visureigėmis transporto priemonėmis, jei 

visi jų ratai yra skirti būti varomi vienu metu, įskaitant transporto priemones, kuriose 

vienos ašies pavarą galima išjungti, arba yra laikomasi tokių trijų reikalavimų:

– bent pusė ratų yra varomieji,

– yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašaus 

poveikio mechanizmas,

– jos gali vienos važiuoti į 25 % statumo įkalnę,

– yra laikomasi ne mažiau kaip keturių iš tokių šešių reikalavimų:
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– užvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

– nuvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsnių,

– nuožulni plokštuma turi būti ne mažesnė kaip 25 laipsnių,

– prošvaisa po priekine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 250 mm,

– prošvaisa tarp ašių turi būti ne mažesnė kaip 300 mm,

– prošvaisa po galine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 250 mm.

4.4. Apkrovų ir tikrinimo sąlygos.

4.4.1. N1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija dviejų tonų, ir 

M1 kategorijos transporto priemonės turi būti tinkamos eksploatuoti, o būtent – su 

aušinimo skysčiu, tepalais, degalais, įrankiais, atsarginiu ratu ir vairuotoju (žr. I priedo 

išnašą (o).

4.4.2. Motorinės transporto priemonės, išskyrus nurodytas 4.4.1 punkte, turi būti pakrautos iki 

gamintojo nurodytos techniškai leistinos didžiausios masės.

4.4.3. Gebėjimas važiuoti į reikiamo statumo įkalnes (25 % ir 30 %) patikrinamas paprastu 

skaičiavimu. Tačiau išskirtiniais atvejais techninės tarnybos gali paprašyti, kad atitinkamo 

tipo transporto priemonė būtų išbandyta realiomis sąlygomis.

4.4.4. Matuojant užvažiavimo ir nuvažiavimo kampus bei nuožulnią plokštumą neatsižvelgiama į 

apsaugos nuo palindimo įtaisus.
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4.5. Prošvaisos apibrėžimai ir eskizai. (Užvažiavimo ir nuvažiavimo kampo, nuožulnios 

plokštumos apibrėžimus žr. I priedo (na), (nb) ir (nc) išnašose.)

4.5.1. „Prošvaisa tarp ašių“ – trumpiausias atstumas nuo įžeminimo plokštės ir žemiausio 

stacionaraus transporto priemonės taško. Daugiaašis tiltas laikomas viena ašimi.

4.5.2. „Prošvaisa po viena ašimi“ – atstumas tarp apskritimo lanko, praeinančio per vienos ašies 

ratų (jei ratai sudvigubinti – vidinių ratų) padangų lietimosi su žeme taškus ir liečiančio 

žemiausią stacionarų transporto priemonės tašką tarp ratų, aukščiausio taško ir žemės.

Į piešinėlyje pavaizduotą užbrūkšniuotą zoną negali išsikišti jokia standi transporto 

priemonės dalis. Prireikus nurodoma kelių ašių prošvaisa pagal jų eilės tvarką, pvz., 

280/250/250.
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4.6. Jungtinis žymėjimas

„G“ simbolis sujungiamas su „M“ arba „N“ simboliu. Pvz., N1 kategorijos transporto 

priemonė, skirta naudoti kaip visureigė transporto priemonė, žymima N1G.

5. „Specialios paskirties transporto priemonė“ – M, N arba O kategorijos transporto 

priemonė, skirta keleiviams arba kroviniams vežti ir specialiai funkcijai atlikti, kuriai 

būtinas specialus kėbulo pritaikymas ir (arba) įranga.

5.1. „Automobilis furgonas“ – specialios paskirties M kategorijos transporto priemonė, kurioje

suprojektuotos gyvenamosios patalpos, susidedančios bent iš tokios įrangos:

– sėdimosios vietos ir stalas,

– miegojimo vieta, kurią galima padaryti iš sėdimųjų vietų,

– maisto ruošimo įranga,

– laikymo patalpa.

Šią įrangą reikėtų standžiai pritvirtinti gyvenamojoje patalpoje; tačiau stalas gali būti 

suprojektuotas taip, kad jį būtų galima lengvai išmontuoti.

5.2. „Šarvuotosios transporto priemonės“ − transporto priemonės, skirtos vežamiems 

keleiviams ir (arba) kroviniams apsaugoti ir atitinkančios šarvinės dangos apsaugos nuo 

kulkų reikalavimus.

5.3. „Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“ – M kategorijos motorinės transporto 

priemonės, skirtos sergantiems ar sužeistiems žmonėms vežti ir turinčios tam skirtą 

specialią įrangą.
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5.4. „Katafalkai“ – M kategorijos motorinės transporto priemonės, skirtos mirusiems žmonėms 

vežti ir turinčios tam skirtą specialią įrangą.

5.5. „Gyvenamosios priekabos“ – žr. ISO standartą 3833-77, terminas Nr. 3.2.1.3.

5.6. „Mobilieji kranai“ – N3 kategorijos specialios paskirties transporto priemonės, neskirtos 

kroviniams vežti, su įrengtu kranu, kurio keliamasis momentas yra ne mažesnis kaip 

400 kNm.

5.7. „Kitos specialios paskirties transporto priemonės“ – pirmiau 5 punkte apibrėžtos transporto 

priemonės, išskyrus tas, kurios paminėtos 5.1–5.6 punktuose.

Šio priedo C dalies 5 dalyje apibrėžtoms „specialios paskirties transporto priemonėms“ priskirti 

kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.
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B. TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPO APIBRĖŽIMAS

1. M1 kategorijos transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais 

aspektais:

– gamintoju,

– gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

– pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

– važiuokle/dugno plokšte (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

– varikliu (vidaus degimo/elektros/mišrus).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais 

pagrindiniais aspektais:

– kėbulo modeliu (pvz., sedanas, furgonas, dvivietis, su nudengiamu viršumi, 

mikroautobusas, universalioji transporto priemonė),

– varikliu:

– veikimo principu (kaip nurodyta III priedo 3.2.1.1 punkte),

– cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,
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– didesniu kaip 30 % galios skirtumu (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,3 karto 

didesnė už mažiausią),

– didesniu kaip 20 % tūrio skirtumu (didžiausias yra daugiau kaip 1,2 karto 

didesnis už mažiausią),

– varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

– vairuojamosiomis ašimis (skaičius ir vieta).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informacijos pakete, parengtame 

pagal VIII priedo reikalavimus, nurodytų elementų derinys.

Į vieną versiją negalima įrašyti kelių įrašų, skirtų toliau nurodytiems parametrams:

– didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė,

– variklio darbinis tūris,

– didžiausia naudingoji galia,

– pavarų dėžės tipas ir pavarų kiekis,

– didžiausias sėdimųjų vietų skaičius kaip apibrėžta II.C priede.
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2. M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais 

aspektais:

– gamintoju,

– gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

– kategorija,

– pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

– važiuoklė/laikančiosios konstrukcijos kėbulas, vienaukštė/dviaukštė, 

vientisoji/sujungta (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

– ašių skaičiumi,

– varikliu (vidaus degimo/elektros/mišrus).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais 

pagrindiniais aspektais:

– klase, kaip nurodyta 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

Direktyvoje 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, 

naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias 

sėdynes 1 (tik komplektinėms transporto priemonėms),

– pabaigtumu (pvz., komplektinė/nekomplektinė),

  

1 OL L 42, 2002 2 13, p. 1.
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– varikliu:

– veikimo principu (kaip nurodyta III priedo 3.2.1.1 punkte),

– cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,

– didesniu kaip 50 % galios skirtumu (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,5 karto 

didesnė už mažiausią),

– didesniu kaip 50 % tūrio skirtumu (didžiausias yra daugiau kaip 1,5 karto 

didesnis už mažiausią),

– vieta (priekyje, viduryje, gale),

– didesniu kaip 20 % maksimalios techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės 

masės skirtumu (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią),

– varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

– vairuojamosiomis ašimis (skaičius ir vieta).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informacijos pakete, parengtame 

pagal VIII priedo reikalavimus, nurodytų elementų derinys.
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3. N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais 

aspektais:

– gamintoju,

– gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

– kategorija,

– pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

– važiuokle/dugno plokšte (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

– ašių skaičiumi,

– varikliu (vidaus degimo/elektros/mišrus).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais 

pagrindiniais aspektais:

– kėbulo konstrukciniu sprendimu (pvz., platforminis 

sunkvežimis/savivartis/autocisterna/ puspriekabės vilkikas) (tik komplektinėms 

transporto priemonėms),

– pabaigtumu (pvz., komplektinė/nekomplektinė),

– varikliu:

– veikimo principu (kaip nurodyta III priedo 3.2.1.1 punkte),

– cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,
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– didesniu kaip 50 % galios skirtumu (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,5 karto 

didesnė už mažiausią),

– didesniu kaip 50 % tūrio skirtumu (didžiausias yra daugiau kaip 1,5 karto 

didesnis už mažiausią),

– didesniu kaip 20% maksimalios techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės 

masės skirtumu (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią),

– varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

– vairuojamosiomis ašimis (skaičiumi ir padėtimi).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informacijos pakete, parengtame 

pagal VIII priedo reikalavimus, nurodytų elementų derinys.

4. O1, O2, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais 

aspektais:

– gamintoju,

– gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

– kategorija,

– pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

– važiuokle/laikančiosios konstrukcijos kėbulu (akivaizdūs ir esminiai 

skirtumai),

– ašių skaičiumi,
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– priekaba su grąžulu/puspriekabė/priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio 

centru,

– stabdymo sistemos tipu (pavyzdžiui, be stabdžių/inerciniai stabdžiai/stabdžiai 

su papildomu energijos šaltiniu).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais 

pagrindiniais aspektais:

– pabaigtumu (pvz., komplektinė/nekomplektinė),

– kėbulo forma (pvz., furgonas/platforma/cisterna) (tik 

komplektinėms/sukomplektuotoms transporto priemonėms),

– didesniu kaip 20 % maksimalios techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės 

masės skirtumu (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią),

– vairuojamosiomis ašimis (skaičius ir vieta).

Varianto „versija“ - transporto priemonės, kurias sudaro informacijos pakete nurodytų 

elementų derinys.

5. Visoms kategorijoms:

Visiškas transporto priemonės identifikavimas remiantis tik tipo, varianto ir versijos 

žymenimis turi atitikti visų techninių charakteristikų, kurios privalomos, kad būtų galima 

pradėti eksploatuoti transporto priemonę, vieną tikslų apibrėžimą.
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C. KĖBULO TIPO APIBRĖŽIMAS 

(tik komplektinėms/sukomplektuotoms transporto priemonėms)

Kėbulo tipas I priede, III priedo 1 dalies 9.1 punkte ir IX priedo 37 punkte žymimas šiais kodais:

1. Keleiviniai automobiliai (M1)

AA sedanas ISO standartas 3833-1977, terminas Nr. 3.1.1.1, tačiau 
įskaitant ir transporto priemones su daugiau kaip keturiais 
šoniniais langais.

AB furgonas Sedanas (AA) su į viršų atsidarančiomis durelėmis gale.

AC mikroautobusas ISO standartas 3833-1977, terminas Nr. 3.1.1.4 (universalas)

AD dvivietis ISO standartas 3833-1977, terminas Nr. 3.1.1.5

AE su nudengiamu viršumi ISO standartas 3833-1977, terminas Nr. 3.1.1.6

AF universalioji transporto 
priemonė

Motorinė transporto priemonė, išskyrus tipus nuo „AA“ iki 
„AE“, skirta keleiviams ir jų bagažui arba kroviniams vežti 
vienoje kabinoje. Tačiau jei tokia transporto priemonė 
atitinka abi šias sąlygas:

i) sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra ne daugiau kaip 
šešios;

jei transporto priemonėje yra „prieinami“ sėdynių 
tvirtinimo elementai, laikoma, kad yra „sėdimoji vieta“;

„prieinamais“ vadinami tokie tvirtinimo elementai, kuriuos 
galima naudoti. Kad tvirtinimo elementai nebūtų prieinami“, 
gamintojas fizinėmis priemonėmis apsaugo, kad jų nebūtų 
galima naudoti, pavyzdžiui, privirindamas uždengiančias 
plokšteles arba įtvirtindamas panašius nuolatinius įtaisus, 
kurių nebūtų galima nuimti įprastiniais įrankiais; ir



9911/3/06 REV 3 JJ/aj 18
II PRIEDAS DG C I LT

ii) P - (M + N x 68) > N x 68

čia:

P = didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto 

priemonės masė, kg

M = paruoštos važiuoti transporto priemonės masė, kg

N = sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos skaičius.

Tokia transporto priemonė nelaikoma M1 kategorijos 
transporto priemone.

2. M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

I klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CA vienaaukštės

CB dviaukštės

CC sujungtos vienaaukštės

CD sujungtos dviaukštės

CE žemadugnės vienaaukštės

CF žemadugnės dviaukštės

CG sujungtos žemadugnės vienaaukštės

CH sujungtos žemadugnės dviaukštės
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II klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CI vienaaukštės

CJ dviaukštės

CK sujungtos vienaaukštės

CL sujungtos dviaukštės

CM žemadugnės vienaaukštės

CN žemadugnės dviaukštės

CO sujungtos žemadugnės vienaaukštės

CP sujungtos žemadugnės dviaukštės

III klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CQ vienaaukštės

CR dviaukštės

CS sujungtos vienaaukštės

CT sujungtos dviaukštės

A klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CU vienaaukštės

CV žemadugnės vienaaukštės
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B klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB „Miesto autobusai ir tolimojo 

susisiekimo autobusai“)

CW vienaaukštės

3. N kategorijos motorinės transporto priemonės

BA Sunkvežimis Žr. 1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 97/27/EB dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų1 I priedo 
2.1.1 punktą

BB Furgonas Sunkvežimis su į kėbulą integruota kabina

BC Puspriekabę velkanti 
transporto priemonė

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.1.1 punktą

BD Priekabą velkanti 
transporto (kelių vilkikas)

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.1.1 punktą

– Tačiau jei BB tipo transporto priemonės techniškai leistina maksimali masė neviršija 

3500 kg:

– turi daugiau kaip šešias sėdimąsias vietas, be vairuotojo vietos

ar

  

1 OL L 233, 1997 08 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
direktyva 2003/19/EB (OL L 79, 2003 03 26, p. 6).
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– atitinka abi šias sąlygas:

i) sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra ne daugiau kaip 6 ir

ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

tokia transporto priemonė nelaikoma N kategorijos transporto priemone.

– Tačiau, jei BA, BB tipo transporto priemonės techniškai leistina maksimali masė 

viršija 3500 kg, BC arba BD tipo transporto priemonė atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų:

i) sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra daugiau kaip 8 arba

ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

tokia transporto priemonė nelaikoma N kategorijos transporto priemone.

Žr. šio priedo C dalį, punktą, kuriame pateikiami „sėdimųjų vietų“ apibrėžimai, P, 

M ir N.
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4. O kategorijos transporto priemonės

DA Puspriekabė Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.2.2 punktą

DB Priekaba su grąžulu Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.2.3 punktą

DC Priekaba, kurios ašis (-ys) 
sutampa su jos sunkio 
centru

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.2.4 punktą

5. Specialios paskirties transporto priemonės

SA Automobiliai furgonai (Žr. II priedo A dalies 5.1 punktą)

SB Šarvuotieji automobiliai (Žr. II priedo A dalies 5.2 punktą)

SC Greitosios medicinos pagalbos automobiliai (Žr. II priedo A dalies 5.3 punktą)

SD Katafalkai (Žr. II priedo A dalies 5.4 punktą)

SE Gyvenamosios priekabos (Žr. II priedo A dalies 5.5 punktą)

SF Mobilieji kranai (Žr. II priedo A dalies 5.6 punktą)

SG Kitos specialios paskirties transporto priemonės (Žr. II priedo A dalies 

5.7 punktą)
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III PRIEDAS

INFORMACINIS DOKUMENTAS

TRANSPORTO PRIEMONĖS EB TIPUI PATVIRTINTI

(Dėl aiškinamųjų pastabų žr. I priedo paskutinį puslapį)

I DALIS

Toliau nurodyti duomenys prireikus turi būti pateikti trimis egzemplioriais ir su jais įteikiamas 

turinys. Brėžiniai turi būti parengti naudojant atitinkamą mastelį, pakankamai detalūs ir pateikti 

A4 formato lapuose arba A4 formatu sulankstytuose lapuose. Nuotraukos, jeigu pateikiamos, turi 

būti pakankamai išsamios.

Jeigu sistemos, sudėtinės dalys arba atskiri techniniai agregatai turi ektroninius valdiklius, turi būti 

pateikti duomenys apie tų valdiklių darbinius parametrus.

A: M ir N kategorijos

0. BENDRIEJI DALYKAI

0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):..............................................................

0.2. Tipas:........................................................................................................................................

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu yra): ...................................................................

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant transporto priemonės (b):.......................

0.3.1. Tokio žymens vieta:.................................................................................................................
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0.4. Transporto priemonės kategorija (c): ....................................................................................

0.4.1. Klasifikavimas (-ai) atsižvelgiant į pavojingus krovinius, kuriuos transporto priemone 

numatyta gabenti: ................................................................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: ......................................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): ................................................................................

0.9. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei toks yra):........................................................

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:................................................

1.3. Ašių ir ratų kiekis: ...............................................................................................................

1.3.2. Vairuojamuosius ratus turinčių ašių kiekis ir padėtis:...........................................................

1.3.3. Varančiosios ašys (kiekis, vieta, tarpusavio sujungimas):.....................................................

1.4. Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys):..........................................................................

1.6. Variklio vieta ir jo agregatų išdėstymas: ..............................................................................

1.8. Reduktoriaus išėjimo veleno padėtis atsižvelgiant į varantįjį veleną: kairė/dešinė (1)

1.8.1. Transporto priemonė, pritaikyta dešiniąja/kairiąja važiuojamosios dalies juosta 

vykstančiam transporto priemonių eismui (1)

2. MASĖS IR MATMENYS (e) (kg ir mm)

(kai taikoma, žr. brėžinį)

2.1. Transporto priemonės (visiškai pakrautos) bazė (f): .............................................................

2.3.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (i): ......................................................................

2.3.2. Visų kitų ašių tarpvėžė (i): ...................................................................................................
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2.4. Gabaritinių matmenų intervalas

2.4.2. Važiuoklė (su kėbulu)

2.4.2.1. Ilgis (j):................................................................................................................................

2.4.2.1.1. Ploto kroviniui sukrauti ilgis:

2.4.2.2. Plotis (k): .............................................................................................................................

2.4.2.2.1. Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos 

temperatūros sąlygomis):

2.4.2.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima 

reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis): ..........................................................

2.6. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo ir, nepriklausančio M1 kategorijiai 

vilkiko atveju, sukabintuvuo, jei jis įrengtas gamintojo, masė arba važiuoklės ar važiuoklės 

su kabina masė, be kėbulo ir (arba) sukabintuvo, jeigu gamintojas neįrengia kėbulo ir 

(arba) sukabintuvo (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei yra, ir vairuotoją bei, jei 

tai yra autobusai ir turistiniai autobusai, įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje yra 

sėdynė įgulos nariui (o) (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė):..........................

2.6.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis 

sutampa su jos sunkio centru, sukabintuvo apkrova (kiekvieno varianto didžiausia ir 

mažiausia apkrova):.............................................................................................................
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2.7. Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai 

yra nekomplektinė transporto priemonė: ..............................................................................

2.8. Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo 

gamintojas (y) (*):................................................................................................................

2.8.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis 

(-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova:............................................

2.9. Didžiausioji techniškai leistina kiekvienai ašiai tenkanti masė: ............................................

2.10. Didžiausia techniškai leistina kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: ....................................

2.11. Didžiausia techniškai leidžiama velkamos transporto priemonės masė, jei ta transporto 

priemonė - tai:

2.11.1. Priekaba su grąžulu: ............................................................................................................

2.11.2. Puspriekabė: ........................................................................................................................

2.11.3. Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: .....................................................

2.11.4. Didžiausia techniškai leistina transporto priemonių junginio masė:......................................

2.11.5. Transporto priemonė pritaikyta/nepritaikyta (1) vilkti masę (Direktyvos 77/389/EEB II 

priedo 1.2 antraštė)

2.11.6. Didžiausia priekabos be stabdžių masė: ...............................................................................

2.12. Didžiausia techniškai leistina transporto priemonės sukabinimo taško statinė vertikali 

apkrova/masė

2.12.1. Motorinės transporto priemonės: .........................................................................................
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2.16. Numatytos didžiausios leistinos registravimo/eksploatavimo masės (neprivaloma: jeigu 

nurodomos šios vertės, jos patikrinamos pagal Direktyvos 97/27/EB IV priedo 

reikalavimus):

2.16.1. Numatyta didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės registravimo/eksploatavimo 

masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.2. Numatyta didžiausia leistina kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, 

jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, 

numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei 

didžiausia techniškai leistina masė jų sukabinimo taške (kiekvienai techninei konfigūracijai 

galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.3. Numatyta didžiausia leistina registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių 

grupei (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.4. Numatyta didžiausia leistina velkamoji registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai 

techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.5. Numatyta didžiausia leistina transporto priemonių junginio registravimo/eksploatavimo 

masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):
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3. VARIKLIS (q) (Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, dyzelinu, ..., arba 

naudojant derinį su kitu kuru, punktai pakartojami (+).

3.1. Gamintojas: .........................................................................................................................

3.1.1. Gamintojo variklio kodas, pažymėtas ant variklio:...............................................................

3.2. Vidaus degimo variklis

3.2.1.1. Veikimo principas: kibirkštinis uždegimas/uždegimas suspaudimu, keturių taktų/dviejų 

taktų (1)

3.2.1.2. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

3.2.1.3. Darbinis variklio tūris(s): ...... cm3

3.2.1.6. Normalus variklio sukimosi dažnis tuščiąja eiga (2): ...... min-1

3.2.1.8. Didžiausia naudingoji galia (t): ...... kW, kai ...... min.-1 (gamintojo nurodyta vertė)

3.2.1.9. Gamintojo nustatytas didžiausias leistinas variklio sūkių kiekis greitis: ... min-1

3.2.2. Degalai: dyzelinas/benzinas/ LPG / NG / etanolis: ............ (1)

3.2.2.1. Tiriamasis oktano skaičius (RON), su švinu: .......................................................................

3.2.2.2. Tiriamasis oktano skaičius (RON), be švino: .......................................................................

3.2.4. Degalai tiekiami

3.2.4.1. Karbiuratoriumi (-iais): taip/ne (1)

3.2.4.2. Degalų įpurškimu (tik uždegimo suspaudimu varikliams): taip/ne (1)
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3.2.4.2.2. Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas/netiesioginis įpurškimas/į sūkurinę kamerą (1)

3.2.4.3. Su degalų įpurškimu (tik kibirkštinio uždegimo varikliams): taip/ne (1)

3.2.7. Aušinimo sistema: skysčiu/oru (1)

3.2.8. Įleidimo sistema

3.2.8.1. Pūstuvas: taip/ne (1)

3.2.12. Priemonės, kurių imtasi oro taršai mažinti

3.2.12.2.Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu sumontuoti ir jeigu neįrašyti į kitą antraštę)

3.2.12.2.1. Deginių filtro katalizatorius: taip/ne (1)

3.2.12.2.2. Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.2.12.2.3. Oro pūtimas: taip/ne (1)

3.2.12.2.4. Išmetamųjų dujų recirkuliacija: taip/ne (1)

3.2.12.2.5. Angliavandenilių garavimo iš degalų sistemos kontrolės sistema: taip/ne (1)

3.2.12.2.6. Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.2.12.2.7. Transporto priemonės diagnostinė sistema (OBD): taip/ne (1)

3.2.12.2.8. Kitos sistemos (aprašymas ir veikimas):...........................................................................

3.2.13. Vieta ir absorbcijos koeficiento simbolis (tik kompresinio uždegimo varikliams): ...............
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3.2.15. LPG degalų tiekimo sistema: taip/ne (1)

3.2.16. NG degalų tiekimo sistema: taip/ne (1)

3.3. Elektros variklis

3.3.1. Tipas (apvija, sužadinimas): ............

3.3.1.1. Didžiausia valandinė galia: ...... kW

3.3.1.2. Darbinė įtampa: ...... V

3.3.2. Akumuliatorių baterija

3.3.2.4. Vieta: ..................................................................................................................................

3.6.5. Alyvos temperatūra

mažiausias: .... K

didžiausias: ...... K

4. PAVARA (v)

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t.t.):.....................................................................

4.5. Pavarų dėžė

4.5.1. Tipas (rankinė/automatinė/CVT (nepertraukiama belaipsnė pavara)) (1)
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4.6. Pavaros perdavimo skaičius

Pavara

Vidinis pavaros 
perdavimo skaičius 
(variklio ir pavarų 

dėžės išėjimo veleno 
sūkių santykis)

Galinis pavaros 
perdavimo skaičius (-ai) 
(pavarų dėžės išėjimo 

veleno ir varančiųjų ratų 
sūkių santykis)

Bendras pavaros 
perdavimo skaičius

Aukščiausia CVT pavara 
1
2
3
…

Žemiausia CVT pavara

Atgalinė

4.7. Didžiausias transporto priemonės greitis (km/h) (w):............................................................

5. AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašymas:................................................................................................

5.2. Gamybinė markė: ................................................................................................................

5.3. Tipas: ..................................................................................................................................

5.4. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis:...............................................................................

5.5. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: ...............................................................................
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6. PAKABA

6.2. Kiekvienos ašies arba ašių grupės ar ratų pakabos tipas ir konstrukcija: ...............................

6.2.1. Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

6.2.3. Varančiosios (-iųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (1)

6.2.3.1. Varančiosios ašies pakaba, lygiavertė pneumatinei pakabai: taip/ne (1)

6.2.3.2. Lingių laikomos masės svyravimo slopinimas ir jo dažnumas:.............................................

6.6.1. Padangos/rato derinys (-iai) (nurodomas padangų dydžio ženklinimas, mažiausio padangos 

krovumo rodiklis, mažiausio greičio kategorijos simbolis; nurodomas ratų ratlankio (-ių) 

dydis (-iai) ir rato iškyša (-os))

6.6.1.1. Ašys

6.6.1.1.1. 1 ašis: ................................................................................................................................

6.6.1.1.2. 2 ašis: ................................................................................................................................

ir kt.

6.6.1.2. Atsarginis ratas, jeigu numatytas: ........................................................................................

6.6.2. Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1. 1 ašis: ..................................................................................................................................

6.6.2.2. 2 ašis: ..................................................................................................................................

ir kt.
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7. VAIRAVIMAS

7.2. Pavara ir valdymas

7.2.1. Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodoma, priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina): .......

7.2.2. Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių 

ratų, jeigu taikytina): ...........................................................................................................

7.2.3. Vairo pavaros stiprintuvo, jeigu sumontuotas, tipas: ............................................................

8. STABDŽIAI

8.5. Antiblokavimo įtaisą turinti stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma (1)

8.9. Trumpas stabdžių sistemų aprašymas (pagal Direktyvos 71/320/EEB IX priedo 1 priedėlio 

papildymo 1.6 punktą):........................................................................................................

8.11. Duomenys apie nuostoviojo stabdymo sistemos (-ų) tipą (-us):............................................

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas: .......................................................................................................................

9.3. Durys transporto priemonėje esantiems asmenims, skląsčiai ir vyriai

9.3.1. Durų konfigūracija ir jų skaičius:.........................................................................................
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9.9. Netiesioginio matymo įtaisai

9.9.1. Veidrodžiai (nurodomas kiekvienas veidrodis):

9.9.1.1. Gamybinė markė:

9.9.1.2. EB tipo patvirtinimo ženklas:

9.9.1.3. Variantas:

9.9.1.4. Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta padėtis atsižvelgiant į

transporto priemonės konstrukciją:

9.9.1.5. Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, 

prie kurios pritvirtinta:

9.9.1.6. Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui:

9.9.1.7. Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) aprašymas:

9.9.2. Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius:

9.9.2.1. Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, visapusiškas įtaiso aprašymas):

9.9.2.1.1. Jei tai yra stebėjimo kameros įtaisas – nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo 

lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas/spalvotas), 

vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis:

9.9.2.1.2. Pakankamai išsamūs brėžiniai, skirti identifikuoti komplektinį įtaisą, įskaitant įrangos 

nurodymus; brėžiniuose būtina nurodyti EB tipo patvirtinimo ženklo vietą.

9.10. Vidaus įranga
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9.10.3. Sėdynės

9.10.3.1.Skaičius:

9.10.3.2.Vieta ir išdėstymas:

9.10.3.2.1.Sėdimųjų vietų skaičius:

9.10.3.2.2.Sėdimoji (-osios) vieta (-os), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint:

9.10.4.1.Galvos atramų tipas (-ai): integruotosios/nuimamosios/atskiros (1)

9.10.4.2.Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu taikoma:

9.12.2. Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir vieta (nurodoma taip/ne/neprivaloma):

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Priekinė oro pagalvė Šoninė oro pagalvė Diržo išankstinės 
apkrovos įtaisas

L

C
Pirma 
sėdynių 
eilė

R

L

C
Antra 
sėdynių 
eilė (1)

R

(1) Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi sėdynių 
eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.
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9.17. Identifikavimo plokštelės (Direktyva 76/114/EEB)

9.17.1. Identifikavimo plokštelių ir įrašų ir transporto priemonės identifikavimo numerio vietų 

nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.17.4. Gamintojo deklaracija apie Direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1.1. punkto reikalavimo 

laikymąsi

9.17.4.1.Antro skirsnio ir, jeigu taikoma, trečio skirsnio ženklų, kurie naudoti, kad būtų laikomasi 

ISO standarto 3779-1983 5,3 skirsnio reikalavimų, reikšmė turi būti paaiškinta:

9.17.4.2.Jeigu antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto – 1983 

5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai nurodomi:

9.23. Pėsčiųjų apsauga

9.23.1. Pateikiamas transporto priemonės išsamus aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) 

brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) 

konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudėtines medžiagas. Į šį aprašymą 

turėtų būti įtraukti duomenys apie įrengtą aktyvią apsaugos sistemą.

11. VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1. Sumontuoto (–ų) arba sumontuotino (–ų) sukabintuvo (–ų) klasė ir tipas:
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11.3. Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir gamintojo 

nurodytų tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba brėžiniai; papildoma 

informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti tik su tam tikrais transporto 

priemonės tipo variantais arba versijomis:

11.4. Duomenys apie specialių vilkties sijų arba jungiamųjų plokščių pritvirtinimą:

11.5. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):

12.7.1. transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga:

Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas)

12.7.2. transporto priemonė, kurioje įrengta 79 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga:

Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas).

13. SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIOS 

NAUDOJAMOS KELEIVIAMS VEŽTI IR, BE VAIRUOTOJO VIETOS, TURI 

DAUGIAU KAIP AŠTUONIAS SĖDYNES

13.1. Transporto priemonės klasė (I klasė, II klasė, III klasė, A klasė, B klasė):

13.1.1. Važiuoklės tipai, kuriuose galima įrengti EB tipo patvirtinimą turintį kėbulą (gamintojo 

(-ų), bei transporto priemonės (-ių) tipai):

13.3. Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

13.3.1. Iš viso (N):

13.3.2. Viršutinis aukštas (Na) (1):
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13.3.3. Apatinis aukštas (Nb) (1):

13.4. Keleivių (sėdinčių) skaičius

13.4.1. Iš viso (A):

13.4.2. Viršutinis aukštas (Aa) (1):

13.4.3. Apatinis aukštas (Ab) (1):

B: O kategorija:

0. BENDRIEJI DALYKAI

0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):..............................................................

0.2. Tipas: ..................................................................................................................................

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu yra): ...................................................................

0.3. Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (b):.............

0.3.1. Tokio žymens vieta: ............................................................................................................

0.4. Transporto priemonės kategorija (c): ....................................................................................

0.4.1. Klasifikavimas (-ai) atsižvelgiant į pavojingus krovinius, kuriuos transporto priemonė 

numatyta gabenti: ................................................................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: ......................................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): ................................................................................

0.9. Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:......................................................
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1. TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:................................................

1.3. Ašių ir ratų kiekis: ...............................................................................................................

1.3.2. Vairuojamuosius ratus turinčių ašių kiekis ir padėtis:...........................................................

1.4. Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys):..........................................................................

2. MASĖS IR MATMENYS (e) (kg ir mm)

(kai taikoma, žr. brėžinį)

2.1. Transporto priemonės (visiškai pakrautos) bazė (f): .............................................................

2.3.1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (i): ......................................................................

2.3.2. Visų kitų ašių tarpvėžė (i): ...................................................................................................

2.4. Gabaritinių matmenų intervalas

2.4.2. Važiuoklė (su kėbulu)

2.4.2.1. Ilgis (j):................................................................................................................................

2.4.2.1.1. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: .............................................................................................

2.4.2.2. Plotis (k): .............................................................................................................................
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2.4.2.2.1.Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos 

temperatūros sąlygomis):.....................................................................................................

2.4.2.3. Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima 

reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis): ..........................................................

2.6. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo ir, nepriklausančio M1 kategorijiai 

vilkiko atveju, sukabintuvuo, jei jis įrengtas gamintojo, masė arba važiuoklės ar važiuoklės 

su kabina masė, be kėbulo ir (arba) sukabintuvo, jeigu gamintojas neįrengia kėbulo ir 

(arba) sukabintuvo (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei yra, ir vairuotoją bei, jei 

tai yra autobusai ir turistiniai autobusai, įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje yra 

sėdynė įgulos nariui (o) (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė):..........................

2.6.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis 

sutampa su jos sunkio centru, sukabintuvo apkrova (kiekvieno varianto didžiausia ir 

mažiausia apkrova):.............................................................................................................

2.7. Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai 

yra nekomplektinė transporto priemonė: ..............................................................................

2.8. Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo 

gamintojas (y) (*):................................................................................................................

2.8.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis 

(-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova (*): ......................................

2.9. Didžiausioji techniškai leistina kiekvienai ašiai tenkanti masė: ............................................
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2.10. Didžiausia techniškai leistina kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: ....................................

2.12. Didžiausia techniškai leistina transporto priemonės sukabinimo taško statinė vertikali 

apkrova/masė

2.12.2. Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: .......................

2.16. Numatytos didžiausios leistinos registravimo/eksploatavimo masės (neprivaloma: jeigu 

nurodomos šios vertės, jos patikrinamos pagal Direktyvos 97/27/EB IV priedo 

reikalavimus):

2.16.1. Numatyta didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės registravimo/eksploatavimo 

masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.2. Numatyta didžiausia leistina kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, 

jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, 

numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei 

didžiausia techniškai leistina masė jų sukabinimo taške (kiekvienai techninei konfigūracijai 

galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.3. Numatyta didžiausia leistina registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių 

grupei (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.4. Numatyta didžiausia leistina velkamoji registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai 

techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.5. Numatyta didžiausia leistina transporto priemonių junginio registravimo/eksploatavimo 

masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):
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5. AŠYS

5.1. Kiekvienos ašies aprašymas:................................................................................................

5.2. Gamybinė markė: ................................................................................................................

5.3. Tipas: ..................................................................................................................................

5.4. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis:...............................................................................

5.5. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: ...............................................................................

6. PAKABA

6.2. Kiekvienos ašies arba ašių grupės ar ratų pakabos tipas ir konstrukcija: ...............................

6.2.1. Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

6.6.1. Padangos/rato derinys (-iai) (nurodomas padangų dydžio ženklinimas, mažiausio padangos 

krovumo rodiklis, mažiausio greičio kategorijos simbolis; nurodomas ratų ratlankio (-ių) 

dydis (-iai) ir rato iškyša (-os))

6.6.1.1. Ašys

6.6.1.1.1. 1 ašis: ................................................................................................................................

6.6.1.1.2. 2 ašis: ................................................................................................................................

ir kt.

6.6.1.2. Atsarginis ratas, jeigu numatytas: ........................................................................................
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6.6.2. Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1. 1 ašis: ..................................................................................................................................

6.6.2.2. 2 ašis: ..................................................................................................................................

ir kt.

7. VAIRAVIMAS

7.2. Pavara ir valdymas

7.2.1. Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodoma, priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina): .......

7.2.2. Jungtis su ratais (įskaitant nemechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, 

jeigu taikytina): ...................................................................................................................

7.2.3. Vairo pavaros stiprintuvo, jeigu sumontuotas, tipas:

8. STABDŽIAI

8.5. Stabdžių antiblokavimo sistema: taip/ne/neprivaloma (1)

8.9. Trumpas stabdymo įrenginių aprašymas (pagal Direktyvos 71/320/EEB IX priedo 

1 priedėlio papildymo 1.6 punktą): ......................................................................................

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas: .......................................................................................................................

9.17. Identifikavimo plokštelės (Direktyva 76/114/EEB)

9.17.1. Identifikavimo plokštelių ir įrašų ir transporto priemonės identifikavimo numerio vietų 

nuotraukos ir (arba) brėžiniai:
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9.17.4. Gamintojo deklaracija apie Direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1.1. punkto reikalavimo 

laikymąsi

9.17.4.1.Antro skirsnio ir, jeigu taikoma, trečio skirsnio ženklų, kurie naudoti, kad būtų laikomasi 

ISO standarto 3779-1983 5.3 skirsnio reikalavimų, reikšmė turi būti paaiškinta:

9.17.4.2.Jeigu antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 

3779-1983 5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai turi būti nurodyti:

11. VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1. Sumontuoto (–ų) arba sumontuotino (–ų) sukabintuvo (–ų) klasė ir tipas: ............................

11.5. EB tipo patvirtinimo numeris (-iai): .....................................................................................
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II DALIS

Lentelėje nurodyti leistini transporto priemonių versijų tų detalių, kurios I dalyje turi po kelis įrašus, 

deriniai. Tokių detalių su keliais įrašais atžvilgiu kiekvienas įrašas žymimas raide, kuri bus 

naudojama šioje lentelėje pažymėti, kuris konkrečios detalės įrašas (ar įrašai) taikomi konkrečiai 

versijai.

Kiekvienam tipo variantui reikia sudaryti atskirą lentelę.

Keli įrašai, kurių deriniams variante netaikomi apribojimai, turėtų būti išvardyti skiltyje „visi“.

Detalės Nr. Visi 1 versija 2 versija Kt. Versijos Nr.

Ši informacija gali būti pateikiama kitokiu formatu ar kitaip išdėstyta, jei ji atitinka pradinę paskirtį.

Kiekvienas variantas ir kiekviena versija turi būti pažymėti skaitmeniniu kodu arba raidžių ir 

skaitmenų deriniu, kuris taip pat turi būti nurodytas atitinkamos transporto priemonės atitikties 

liudijime (IX priedas).

Variantui (-ams) pagal XI priedą ar 19 straipsnį gamintojas priskiria specialų kodą.
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III DALIS

Tipo patvirtinimo numeriai

Pateikite informaciją, reikalaujamą toliau nurodytoje lentelėje pagal šiai transporto priemonei 

taikytinus dalykus (***) iš IV priedo arba XI priedo. (Drauge būtina pateikti visus reikiamus 

patvirtinimus kiekvienam dalykui).

Dalykas
Tipo 

patvirtinimo 
numeris

Valstybė narė ar 
Susitariančioji Šalis

(+), išduodanti
tipo patvirtinimą (++)

Pratęsimo data Variantas 
(-ai)/versija (-os)

(+) Pataisyto 1958 m. susitarimo Susitariančiosios Šalys.

(++) Nurodoma, jeigu iš EB tipo patvirtinimo numerio negalima nustatyti.

Pasirašo: ..................................................................................................................................

Pareigos įmonėje:.....................................................................................................................

Data: ........................................................................................................................................
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IV PRIEDAS

SUTEIKIANT TRANSPORTO PRIEMONĖS EB TIPO PATVIRTINIMĄ TAIKYTINŲ 

REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

I DALIS

Norminių aktų sąrašas

(Prireikus atsižvelgiant į kiekvieno iš toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir paskutinius 

pakeitimus. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisykles, 

norminio akto nuoroda parodo susijusias JTEEK taisyklių pataisas, kurioms Bendrija pritarė.)

Taikoma
Dalykas

Nuoroda į 
norminį 

aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Triukšmo lygiai 70/157/EEB L 42, 1970 2 23, p. 16 X X X X X X

2. Emisijos 70/220/EEB L 76, 1970 4 6, p. 1 X X X X X X

3. Degalų 
bakai/Galiniai 
apsauginiai įtaisai

70/221/EEB L 76, 1970 4 6, p. 23 X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X X X X

4. Vieta galiniam 
valstybinio 
numerio ženklui

70/222/EEB L 76, 1970 4 6, p. 25 X X X X X X X X X X

5. Vairavimo sistema 70/311/EEB L 133, 1970 6 18, p. 10 X X X X X X X X X X

6. Durų vyriai ir 
skląsčiai

70/387/EEB L 176, 1970 8 10, p. 5 X X X X
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Taikoma
Dalykas

Nuoroda į 
norminį 

aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

7. Garso signalas 70/388/EEB L 176, 1970 8 10, p. 12 X X X X X X

8. Netiesioginio 
matymo įtaisai

2003/97/EB 
(8)

L 25, 2004 1 29, p. 1 X X X X X X

9. Stabdymas 71/320/EEB L 202, 1971 9 6, p. 37 X X X X X X X X X X

10. Slopinimas (radijo) 72/245/EEB L 152, 1972 7 6, p. 15 X X X X X X X X X X

11. Dyzelino dūmai 72/306/EEB L 190, 1972 8 20, p. 1 X X X X X X

12. Vidaus įranga 74/60/EEB L 38, 1974 2 11, p. 2 X

13. Apsaugos nuo 
vagysčių sistema ir 
imobilizatorius

74/61/EEB L 38, 1974 2 11, p. 22 X X X X X X

14. Vairavimo įtaiso 
savybės smūgio 
metu

74/297/EEB L 165, 1974 6 20, p. 16 X X

15. Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB L 221, 1974 8 12, p. 1 X X X X X X

16. Išorinės iškyšos 74/483/EEB L 256, 1974 10 2, p. 4 X

17. Spidometras ir 
atbulinės eigos 
pavara

75/443/EEB L 196, 1975 7 26, p. 1 X X X X X X

18. Identifikavimo 
plokštelės

76/114/EEB L 24, 1976 1 30, p. 1 X X X X X X X X X X

19. Saugos diržų 
tvirtinimo įtaisai

76/115/EEB L 24, 1976 1 30, p. 6 X X X X X X

20. Apšvietimo ir 
šviesos signalų 
įranga

76/756/EEB L 262, 1976 9 27, p. 1 X X X X X X X X X X
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Taikoma
Dalykas

Nuoroda į 
norminį 

aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

21. Atšvaitai 76/757/EEB L 262, 1976 9 27, p. 32 X X X X X X X X X X

22. Viršutiniai 
gabaritiniai, 
priekiniai 
gabaritiniai, galiniai 
gabaritiniai,
stabdymo signalo, 
šoniniai gabaritiniai 
ir dienos žibintai

76/758/EEB L 262, 1976 9 27, p. 54 X X X X X X X X X X

23. Posūkių žibintai 76/759/EEB L 262, 1976 8 27, p. 71 X X X X X X X X X X

24. Galinio valstybinio 
numerio ženklo 
žibintai

76/760/EEB L 262, 1976 9 27, p. 85 X X X X X X X X X X

25. Priekiniai žibintai 
(įskaitant lemputes)

76/761/EEB L 262, 1976 9 27, p. 96 X X X X X X

26. Priekiniai rūko 
žibintai

76/762/EEB L 262, 1976 9 27, p. 122 X X X X X X

27. Vilkimo kabliai 77/389/EEB L 145, 1977 6 13, p. 41 X X X X X X

28. Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB L 220, 1977 8 29, p. 60 X X X X X X X X X X

29. Atbulinės eigos 
žibintai

77/539/EEB L 220, 1977 8 29, p. 72 X X X X X X X X X X

30. Stovėjimo žibintai 77/540/EEB L 220, 1977 8 29, p. 83 X X X X X X

31. Saugos diržai 77/541/EEB L 220, 1977 8 29, p. 95 X X X X X X

32. Priekinis matomumas 77/649/EEB L 267, 1977 10 19, p. 1 X

33. Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB L 81, 1978 9 28, p. 3 X X X X X X

34. Atšildymas/
Aprasojimo 
pašalinimas

78/317/EEB L 81, 1978 3 28, p. 27 X (1) (1) (1) (1) (1)
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Taikoma
Dalykas

Nuoroda į 
norminį 

aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

35. Apliejiklis/valytuvas 78/318/EEB L 81, 1978 2 28, p. 49 X (2) (2) (2) (2) (2))

36. Šildymo sistemos 2001/56/EB L 292, 2001 11 9, p. 21 X X X X X X X X X X

37. Ratų apsaugai 78/549/EEB L 168, 1978 6 26, p. 45 X

38. Galvos atramos 78/932/EEB L 325, 1978 11 20, p. 1 X

39. CO2 emisijos/degalų 
sąnaudos

80/1268/EEB L 375, 1980 12 31, p. 36 X X

40. Variklio galia 80/1269/EEB L 375, 1980 12 31, p. 46 X X X X X X

41. Dyzelino emisijos 88/77/EEB L 36, 1988 2 9, p. 33 X X X X X X

42. Šoninės apsaugos 
priemonės

89/297/EEB L 124, 1989 5 5, p. 1 X X X X

43. Purslų taškymą 
ribojantys įtaisai

91/226/EEB L 103, 1991 4 23, p. 5 X X X X

44. Masės ir matmenys 
(automobilių)

92/21/EEB L 129, 1992 5 14, p. 1 X

45. Beskeveldris stiklas 92/22/EEB L 129, 1992 5 14, p. 11 X X X X X X X X X X

46. Padangos 92/23/EEB L 129, 1992 5 14, p. 95 X X X X X X X X X X

47. Greičio ribotuvai 92/24/EEB L 129, 1992 5 14, p. 154 X X X
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Taikoma
Dalykas

Nuoroda į 
norminį 

aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48. Masės ir matmenys 
(kitų nei nurodyta 
44 punkte 
transporto 
priemonių)

97/27/EB L 233, 1997 8 28, p. 1 X X X X X X X X X

49. Kabinų išorinės 
iškyšos

92/114/EEB L 409, 1992 12 31, p. 17 X X X

50. Sukabintuvai 94/20/EB L 195, 1994 7 29, p. 1 X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X X X X

51. Degumas 95/28/EB L 281, 1995 11 23, p. 1 X

52. Miesto ir tolimojo 
susisiekimo 
autobusai

2001/85/EB L 42, 2002 2 13, p. 1 X X

53. Priekinis smūgis 96/79/EB L 18, 1977 1 21, p. 7 X

54. Šoninis smūgis 96/27/EB L 169, 1996 7 8, p. 1 X X

55.

56. Transporto 
priemonės, skirtos 
pavojingiems 
kroviniams vežti

98/91/EB L 11, 1999 1 16, p. 25 X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

57. Priekinė apsauga 
nuo palindimo

2000/40/EB L 203, 2000 8 10, p. 9 X X

58. Pėsčiųjų apsauga 2003/102/EB L 321, 2003 12 6, p. 15 X
(6)

X
(6)
(7)
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X Taikytinas norminis aktas.

(1) Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo šildymo ir apipūtimo 
įrenginys.

(2) Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apliejimo įrenginiai.

(3) Direktyvos 94/20/EB reikalavimai taikomi tik transporto priemonėms su sukabintuvais.

(4) Direktyvos 98/91/EB reikalavimai yra taikomi tik tada, kai gamintojas pateikia paraišką dėl transporto 
priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti, EB tipo patvirtinimo.

(5) LPG ar CNG varomų transporto priemonių atveju, kol bus priimti Direktyvos 70/221/EEB atitinkami 
pakeitimai siekiant įtraukti LPG ir CNG bakus, reikalaujamas transporto priemonės patvirtinimas pagal 
JTEEK Reglamentą 67-01 arba 110.

(6) Neviršija didžiausios 2,5 tonų masės.

(7) Nustatyta pagal M1 kategorijos transporto priemones.

(8) Pagal Direktyvą 71/127/EEB suteikti patvirtinimai galioja bendro transporto priemonės tipo patvirtinimui 
iki Direktyvos 2003/97/EB 2 straipsnyje nurodytų datų.
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Priedėlis

M1 kategorijai priklausančių mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių EB tipo 

patvirtinimo reikalavimų sąrašas

(Prireikus atsižvelgiant į kiekvieno iš toliau išvardytų norminių aktų paskutinius pakeitimus)

Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį M1

1 Triukšmo lygis 70/157/EEB L 42, 1970 2 23, p. 16 A

2 Emisijos (išskyrus visus reikalavimus, susijusius 
su transporto priemonių diagnostine sistema 
(OBD))

70/220/EEB L 76, 1970 4 6, p. 1 A

3 Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai 70/221/EEB L 76, 1970 4 6, p. 23 B

4 Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui 70/222/EEB L 76, 1970 4 6, p. 25 B

5 Vairavimo sistema 70/311/EEB L 133, 1970 6 18, p. 10 C

6 Durų skląsčiai ir vyriai 70/387/EEB L 176, 1970 8 10, p. 5 C

7 Garso signalas 70/388/EEB L 176, 1970 8 10, p. 12 B

8 Netiesioginio matymo įtaisai 2003/97/EB 
(5)

L 25, 2004 1 29, p. 1 X (2)
B (4)

9 Stabdymas 71/320/EEB L 202, 1971 9 6, p. 37 A

10 Slopinimas (radijo) 72/245/EEB L 152, 1972 7 6, p. 15 A (1)
C (3)

11 Dyzelino dūmai 72/306/EEB L 190, 1972 8 20, p. 1 A
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Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį M1

12 Vidaus įranga 74/60/EEB L 38, 1974 2 11, p. 2 C

13 Apsaugos nuo vagysčių sistema ir 
imobilizatorius

74/61/EEB L 38, 1974 2 11, p. 22 A

14 Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu 74/297/EEB L 165, 1974 6 20, p. 16 C

15 Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB L 221, 1974 8 12, p. 1 C

16 Išorinės iškyšos 74/483/EEB L 266, 1974 10 2, p. 4 C

17 Spidometras ir atbulinės eigos pavara 75/443/EEB L 196, 1975 7 26, p. 1 B

18 Identifikavimo plokštelės 76/114/EEB L 24, 1976 1 30, p. 1 B

19 Saugos diržų tvirtinimo įtaisai 76/115/EEB L 24, 1976 1 30, p. 6 B

20 Apšvietimo ir šviesos signalų įranga 76/756/EEB L 262, 1976 9 27, p. 1 B

21 Atšvaitai 76/757/EEB L 262, 1976 9 27, p. 32 X

22 Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai, 
galiniai gabaritiniai, stabdymo signalo, šoniniai 
gabaritiniai ir dienos žibintai

76/758/EEB L 262, 1976 9 27, p. 54 X

23 Posūkių žibintai 76/759/EEB L 262, 1976 8 27, p. 71 X

24 Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai 76/760/EEB L 262, 1976 9 27, p. 85 X

25 Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes) 76/761/EEB L 262, 1976 9 27, p. 96 X

26 Priekiniai rūko žibintai 76/762/EEB L 262, 1976 9 27, p. 
122

X

27 Vilkimo kabliai 77/389/EEB L 145, 1977 6 13, p. 41 B

28 Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB L 220, 1977 8 29, p. 60 X

29 Atbulinės eigos žibintai 77/539/EEB L 220, 1977 8 29, p.72 X

30 Stovėjimo žibintai 77/540/EEB L 220, 1977 8 29, p. 83 X

31 Saugos diržai 77/541/EEB L 220, 1977 8 29, p. 95 A (2)
B (4)

32 Priekinis matomumas 77/649/EEB L 267, 1977 10 19, p. 1 A

33 Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB L 81, 1978 9 28, p. 3 X
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Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą

Nuoroda į Oficialųjį 
leidinį M1

34 Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas 78/317/EEB L 81, 1978 3 28, p. 27 C

35 Apliejiklis/Valytuvas 78/318/EEB L 81, 1978 2 28, p. 49 C

36 Šildymo sistema 2001/56/EB L 292, 2001 11 9, p. 21 C

37 Ratų apsaugai 78/549/EEB L 168, 1978 6 26, p. 45 B

39 Degalų sąnaudos 80/1268/EEB L 375, 1980 12 31, p. 
36

A

40 Variklio galia 80/1269/EEB L 375, 1980 12 31, p. 
46

C

41 Dyzelino emisijos 88/77/EEB L 36, 1988 2 9, p. 33 A

44 Masės ir matmenys (automobilių) 92/21/EEB L 129, 1992 5 14, p. 1 C

45 Beskeveldris stiklas 92/22/EEB L 129, 1992 5 14, p. 11 X (2)
B (4)

46 Padangos 92/23/EEB L 129, 1992 5 14, p. 95 X (2)
B (4)

50 Sukabintuvai 94/20/EB L 195, 1994 7 29, p. 1 X(2)
A (4)

53 Priekinis smūgis 96/79/EB L 18, 1977 1 21, p. 7 N/A

54 Šoninis smūgis 96/27/EB L 169, 1996 7 8, p. 1 N/A

58 Pėsčiųjų apsauga 2003/102/EB L 321, 2003 12 6, p. 15 N/A

(1) Elektroninis surenkamasis mazgas

(2) Sudėtinė dalis

(3) Transporto priemonė

(4) Nurodymai dėl įrengimo

(5) Iki 2006 m. sausio 26 d. patvirtinimai pagal 
Direktyvą 71/127/EEB gali būti pripažinti kaip alternatyvūs.

Reikšmės

X: Reikalaujama visiškai laikytis norminio akto; turi būti išduotas EB tipo patvirtinimo liudijimas; užtikrinama 
produkcijos atitiktis.

A: Neleidžiamos jokios išimtys, išskyrus nurodytąsias norminiame akte. Tipo patvirtinimo liudijimo ir tipo 
patvirtinimo ženklo nereikalaujama. Bandymų ataskaitas pateikia pranešime nurodyta techninė tarnyba.

B: Turi būti įvykdyti norminiame akte nustatyti techniniai reikalavimai. Norminiame akte nustatyti bandymai turi 
būti atlikti visiškai; pagal susitarimą su tvirtinančiąja institucija juos gali atlikti pats gamintojas; jam gali būti 
leista pateikti techninę ataskaitą; tipo patvirtinimo liudijimas neturi būti išduodamas ir nereikalaujama tipo 
patvirtinimo.

C: Gamintojas turi įrodyti tvirtinančiajai institucijai, kad yra įvykdyti pagrindiniai norminio akto reikalavimai.

N/A Šis norminis aktas netaikomas (nėra reikalavimų).
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II DALIS

Jeigu nuoroda daroma į atskirą direktyvą ar reglamentą, pagal toliau nurodytus JTEEK

(atsižvelgiant į taikymo sritį (1) ir toliau išvardytus kiekvieno JTEEK reglamento pakeitimus) 

reglamentus suteiktas patvirtinimas turi būti laikomas lygiaverčiu EB tipo patvirtinimui, kuris buvo 

suteiktas pagal atitinkamą I dalies lentelėje nurodytą atskirą direktyvą ar reglamentą.

Būtent šių JTEEK reglamentų Bendrija laikėsi būdama Jungtinių Tautų Europos Ekonominės 

komisijos pataisyto 1958 m. Ženevos susitarimo susitariančiąja šalimi remiantis Tarybos sprendimu 

97/836/EB arba vėlesniais Tarybos sprendimais, kaip nurodyta to sprendimo 3 straipsnio 3 dalyje.

Vėlesni žemiau išvardytų JTEEK reglamentų pakeitimai taip pat turi būti laikomi lygiaverčiais, 

remiantis Bendrijos sprendimu, nurodytu Sprendimo 97/836/EB (++) 4 straipsnio 2 dalyje.

Dalykas Pagrindinio JTEEK
reglamento numeris Pakeitimų serijos

1. Triukšmo lygiai 51 02

1. Keičiamosios išmetamųjų dujų triukšmo slopinimo 
sistemos

59 00

2. Emisijos 83 03

2. Keičiami deginių filtrų katalizatoriai 103 00
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Dalykas Pagrindinio JTEEK
reglamento numeris Pakeitimų serijos

3. Galinis apsauginis įtaisas 58 01

3. Degalų bakai 34 01

3. Degalų bakai 67 01

3. Degalų bakai 110 00

5. Vairavimo sistema 79 01

6. Durų skląsčiai ir vyriai 11 02

7. Garso signalas 28 00

8. Galinio vaizdo veidrodžiai 46 01

8A. Netiesioginio matymo įtaisai 46 02

9. Stabdymas 13 09

9. Stabdymas 13H 00

9. Stabdžių antdėklai 90 01

10. Radijo slopinimas 10 02

11. Dyzelino dūmai 24 03

12. Vidaus įranga 21 01

13. Apsaugos nuo vagysčių sistema 18 02

13. Imobilizatorius 97 00

13. Signalizacijos sistemos 97 00

13. Neteisėtas naudojimas 116 00
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Dalykas Pagrindinio JTEEK
reglamento numeris Pakeitimų serijos

14. Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu 12 03

15. Sėdynių tvirtumas 17 06

15. Sėdynių tvirtumas (miesto autobusų ir tolimojo 
susisiekimo autobusų)

80 01

16. Išorinės iškyšos 26 02

17. Spidometras 39 00

19. Saugos diržų tvirtinimo įtaisai 14 04

20. Apšvietimo ir šviesos signalų įranga 48 01

21. Atšvaitai 3 02

22. Viršutiniai gabaritiniai/priekiniai (šoniniai) 
gabaritiniai/galiniai (šoniniai) gabaritiniai/ 
stabdymo žibintai

7 02

22. Transporto priemonės matomumą šviesiu paros 
metu pagerinantys priekiniai žibintai

87 00

22. Šoniniai gabaritiniai žibintai 91 00

23. Posūkių žibintai 6 01

24. Galinio valstybinio numerio ženklo žibintas 4 00

25. Priekiniai žibintai (R2 and HS1) 1 01

25. Vientisieji priekiniai žibintai 5 02

25. Priekiniai žibintai (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, 
ir/arba H8)

8 04

25. Priekiniai žibintai (H4) 20 02

25. Halogeniniai vientisieji priekiniai žibintai 31 02
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Dalykas Pagrindinio JTEEK
reglamento numeris Pakeitimų serijos

25. Patvirtintuose žibintuose naudotinos kaitinamosios 
lempos

37 03

25. Priekiniai žibintai, kuriuose šviesos šaltinis –
dujinis išlydis

98 00

25. Dujinio išlydžio šviesos šaltiniai, kurie naudojami 
patvirtintuose dujinio išlydžio žibintuose

99 00

26. Priekiniai rūko žibintai 19 02

28. Galiniai rūko žibintai 38 00

29. Atbulinės eigos žibintai 23 00

30. Stovėjimo žibintai 77 00

31. Saugos diržai 16 04

31. Vaiko apsaugos priemonės 44 03

38. Galvos apsaugos (sujungtos su sėdynėmis) 17 06

38. Galvos atramos 25 04

39. Degalų sąnaudos 101 00

40. Variklio galia 85 00

41. Dyzelino emisija 49 02

42. Šoninės apsaugos priemonės 73 00

45. Beskeveldris stiklas 43 00

46. Padangos, motorinės transporto priemonės ir jų 
priekabos

30 02
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Dalykas Pagrindinio JTEEK
reglamento numeris Pakeitimų serijos

46. Padangos, krovininės transporto priemonės ir jų 
priekabos

54 00

46. Laikinai naudojami atsarginiai ratai/padangos 64 00

46. Pasikartojantis triukšmas 117 00

47. Greičio ribotuvai 89 00

50. Sukabintuvai 55 01

51. Degumas 118 00

52. Kėbulo rėmų (autobusų) atsparumas 66 00

53. Priekinis smūgis 94 01

54. Šoninis smūgis 95 02

57. Priekinė apsauga nuo palindimo 93 00

(1) Jeigu atskirosiose direktyvose ar reglamentuose nustatyti montavimo reikalavimai, pastarieji taip pat taikomi pagal 
JTEEK reglamentus patvirtintoms sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

(++)Dėl vėlesnių pakeitimų žr.dokumento UN/ECE TRANS/WP.29/343 naujausią redakciją.
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V PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO 

PATVIRTINIMO PROCEDŪROS

1. Gavusi paraišką visos transporto priemonės tipo patvirtinimui gauti EB tipo tvirtinančioji 

institucija turi:

a) patikrinti, kad visuose EB tipo patvirtinimo liudijimuose, išduotuose pagal norminius 

aktus, kurie taikomi transporto priemonės tipo patvirtinimui, būtų nurodytas 

transporto priemonės tipas ir jie atitiktų nustatytus reikalavimus;

b) nuorodomis į dokumentus užtikrinti, kad transporto priemonės informacinio 

dokumento I dalyje nurodytos transporto priemonės specifikacijos ir duomenys būtų 

įtraukti į informacijos paketus ir EB tipo patvirtinimo liudijimus pagal atitinkamus 

norminius aktus; jeigu informacinio dokumento I dalyje esantys punktai neįtraukiami 

į kurio nors norminio akto informacijos paketus, patvirtinti, kad atitinkama sudėtinė 

dalis ar charakteristika atitinka informacijos aplanke pateiktus duomenis;

c) atlikti patvirtintino tipo transporto priemonės dalių ir sistemų atrinktų pavyzdžių 

patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar transporto priemonė (-ės) yra pagaminta (-os) 

taip, kaip nurodyta autentiškame informacijos pakete pagal atitinkamų EB tipo 

patvirtinimo liudijimų reikalavimus, arba pasirūpinti, kad tokie patikrinimai būtų 

atlikti;
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d) atlikti arba pavesti atlikti reikiamus atskirų techninių mazgų įrangos patikrinimus, jei 

taikytina;

e) atlikti arba pavesti atlikti reikiamus patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar yra 

sumontuoti IV priedo I dalies 1 ir 2 išnašose nurodyti įtaisai, jei taikytina.

2. 1 dalies c punkte nustatytais tikslais patikrintinų transporto priemonių skaičius turi būti 

pakankamas, kad būtų galima tinkamai patikrinti įvairius tvirtinamo tipo derinius, 

atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

Transporto priemonės kategorija M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Kriterijai

Variklis X X X X X X - - - -

Pavarų dėžė X X X X X X - - - -

Ašių skaičius - X X X X X X X X X

Varančiosios ašys (skaičius, vieta, 
jų tarpusavio sujungimas)

X X X X X X - - - -

Vairuojamosios ašys (skaičius ir 
vieta)

X X X X X X X X X X

Kėbulo rūšys X X X X X X X X X X

Durų skaičius X X X X X X X X X X

Vairaračio padėties pusė X X X X X X - - - -

Sėdynių skaičius X X X X X X - - - -

Įrangos lygis X X X X X X - - - -
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3. Jei nėra patvirtinimo liudijimų pagal nė vieną iš taikytinų norminių aktų, EB tipo 

tvirtinančioji institucija privalo:

a) pasirūpinti būtinais bandymais ir patikrinimais, kurių reikalaujama pagal kiekvieną iš 

atitinkamų norminių aktų;

b) patikrinti, ar transporto priemonė atitinka informacijos aplanke pateiktus duomenis ir 

ar ji atitinka kiekviename atitinkamame norminiame akte nustatytus techninius 

reikalavimus;

c) atlikti arba pavesti atlikti reikiamus atskirų techninių mazgų įrangos patikrinimus, jei 

taikytina;

d) atlikti arba pavesti atlikti reikiamus patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar yra 

sumontuoti IV priedo I dalies 1 ir 2 išnašose nurodyti įtaisai, jei taikytina.
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1 priedėlis

Standartai, kurių turi laikytis 41 straipsnyje nurodyti subjektai

1. Su tipo patvirtinimu susijusi veikla, kuri turi būti vykdoma laikantis norminių aktų, 

išvardytų šios direktyvos IV priede:

1.1. A kategorija (bandymai, atliekami savose patalpose):

EN ISO/IEC 17025: 2005 dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų 

bendrųjų reikalavimų.

Techninė tarnyba, paskirta atlikti A kategorijos veiklą, gali atlikti norminiuose aktuose 

numatytus bandymus, kuriems atlikti ji paskirta, arba juos prižiūrėti gamintojo patalpose 

arba trečiosios šalies patalpose;

1.2. B kategorija (bandymų, atliekamų gamintojo arba trečiosios šalies patalpose, priežiūra):

EN ISO/IEC 17020: 2004 dėl bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų.

Prieš atlikdama ar prižiūrėdama visus bandymus gamintojo ar trečiųjų šalių patalpose, 

techninė tarnyba patikrina, ar bandymų patalpos ir matavimo prietaisai atitinka 1.1 punkte 

nurodyto standarto reikiamus reikalavimus.
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2. Veikla, susijusi su gamybos atitiktimi:2.1.

2.1. C kategorija (gamintojo kokybės valdymo sistemų pradinio įvertinimo ir priežiūros audito 

tvarka):

EN 45012: 1998 dėl bendrųjų reikalavimų įstaigoms, vykdančioms kokybės sistemų 

vertinimą ir sertifikavimą/registraciją.

2.2. D kategorija (gamybos pavyzdžių tikrinimas ar bandymas arba jo priežiūra):

EN ISO/IEC 17020: 2004 dėl bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų.
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2 priedėlis

Techninių tarnybų įvertinimo procedūra

1. ŠIO PRIEDĖLIO TIKSLAS

1.1. Šiame priedėlyje nustatomos sąlygos, pagal kurias šios direktyvos 42 straipsnyje nurodyta 

kompetentinga institucija turėtų atlikti techninių tarnybų įvertinimo procedūrą.

1.2. Šie reikalavimai mutatis mutandi taikomi visoms techninėms tarnyboms, neatsižvelgiant į 

jų teisinį statusą (nepriklausoma organizacija, gamintojas ar tvirtinančioji institucija, 

veikianti kaip techninė tarnyba).

2. VERTINIMO PRINCIPAI

Vertinimas apibūdinamas remiantis tam tikrais principais:

– nepriklausomumas, kuris yra išvadų nešališkumo ir objektyvumo pagrindas,

– rėmimasis įrodymais, o tai garantuoja patikimas ir atkuriamas išvadas.

Auditoriai turi pademonstruoti patikimumą ir garbingumą bei laikytis konfidencialumo ir 

diskretiškumo. Jie turi teisingai ir tiksliai pranešti savo įvertinimo rezultatus ir išvadas.
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3. ĮGŪDŽIAI, KURIŲ REIKALAUJAMA IŠ AUDITORIŲ

3.1. Įvertinimus gali atlikti tik auditoriai, turintys šiems tikslams būtinų techninių ir 

administracinių žinių.

3.2. Auditoriai turi būti specialiai apmokyti atlikti įvertinimo veiklą. Be to, jie turi turėti 

technikos srities, kurioje techninė tarnyba vykdys savo veiklą, konkrečių žinių.

3.3. Nepažeidžiant 3.1 ir 3.2 punktų nuostatų, 42 straipsnio 4 dalyje nurodytą įvertinimą turi 

atlikti auditoriai, nepriklausomi nuo veiklos, dėl kurios vykdomas įvertinimas.

4. PARAIŠKA DĖL PASKYRIMO

4.1. Tinkamai įgaliotas techninės tarnybos pareiškėjos atstovas kompetentingai institucijai turi 

pateikti oficialią paraišką, kurioje nurodoma ši informacija:

a) bendri techninės tarnybos duomenys, įskaitant juridinį asmenį, pavadinimą, adresus, 

teisinį statusą ir žmogiškuosius bei techninius išteklius;

b) bendra informacija, susijusi su technine tarnyba, pavyzdžiui, jos veikla, padėtis 

didesniame juridiniame asmenyje, jei taikoma, ir (visų) jos patalpų, kuriose būtų 

vykdoma su paskyrimu susijusi veikla, adresai;
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c) sutikimas vykdyti su paskyrimu susijusius reikalavimus ir kitus atitinkamose 

direktyvose techninei tarnybai taikomus įsipareigojimus;

d) atitikties įvertinimų, kuriuos techninė tarnyba atlieka pagal taikomas direktyvas, 

apibūdinimas ir direktyvų, kurių taikymui techninė tarnyba siekia paskyrimo, 

sąrašas, įskaitant pajėgumų ribotumus, jeigu taikoma;

e) techninės tarnybos kokybės vadovo kopija.

4.2. Kompetentinga institucija turi patikrinti, ar techninės tarnybos pateikta informacija yra 

tinkama.

5. IŠTEKLIŲ PATIKRA

Kompetentinga institucija turi patikrinti, ar ji yra pajėgi atlikti techninės tarnybos įvertinimą, 

atsižvelgdama į savo pačios politiką ir kompetenciją, taip pat į tai, ar yra tinkamų auditorių ir 

ekspertų.

6. ĮVERTINIMO DALIES PERDAVIMAS

6.1. Kompetentinga institucija gali įvertinimo dalis perduoti kitai skiriančiajai institucijai arba 

paprašyti techninių ekspertų, kuriuos parūpina kita kompetentinga institucija, paramos.

Techninė tarnyba pareiškėja turi duoti sutikimą dėl subrangovų ir ekspertų.

6.2. Kad atliktų visišką techninės tarnybos įvertinimą, kompetentinga institucija turi atsižvelgti 

į tai, kad akreditavimo pažymėjimų taikymo sritis būtų tinkama.
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7. PASIRENGIMAS ĮVERTINIMUI

7.1. Kompetentinga institucija turi oficialiai paskirti įvertinimo komandą. Pastaroji turi 

užtikrinti, kad kiekvienas įvertinimas būtų atliekamas pasitelkiant tinkamą kompetenciją.

Visų pirma visa komanda turi:

a) turėti tinkamų žinių konkrečioje srityje, kurioje siekiama paskyrimo, ir

b) išmanyti pakankamai, kad galėtų patikimai įvertinti techninės tarnybos kompetenciją 

vykdyti veiklą savo paskyrimo srityje.

7.2. Kompetentinga institucija turi aiškiai apibrėžti įvertinimo komandos užduotį. Įvertinimo 

komandos užduotis yra įvertinti techninės tarnybos pareiškėjos pateiktus dokumentus ir 

atlikti patikrinimus vietoje.

7.3. Kompetentinga institucija kartu su technine tarnyba ir paskirta įvertinimo komanda turi 

susitarti dėl įvertinimo datos ir darbotvarkės. Tačiau kompetentinga institucija išlieka 

atsakinga už datos, kuri nustatyta pagal priežiūros ir pakartotinio įvertinimo planą, 

laikymąsi.

7.4. Kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad įvertinimo komandai būtų pateikti tinkami 

kriterijų dokumentai, ankstesnių įvertinimų rezultatai ir atitinkami techninės tarnybos 

dokumentai bei apskaitos dokumentai.
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8. ĮVERTINIMAS VIETOJE

Įvertinimo komanda turi atlikti techninės tarnybos įvertinimą techninės tarnybos patalpose, kuriose 

vykdomos viena ar kelios pagrindinės veiklos kryptys, ir, jei reikalinga, atlikti stebėjimą kitose 

pasirinktose patalpose, kuriose dirba techninė tarnyba.

9. REZULTATŲ ANALIZĖ IR ĮVERTINIMO ATASKAITA

9.1. Įvertinimo komanda turi išanalizuoti visą svarbią informaciją ir įrodymus, surinktus 

tikrinant dokumentus ir apskaitos dokumentus bei įvertinimo vietoje metu. Šios analizės 

turi pakakti, kad komanda galėtų nustatyti kompetencijos lygį ir tai, ar techninė tarnyba 

atitinka paskyrimui keliamus reikalavimus.

9.2. Kompetentingos institucijos nustatyta ataskaitos pateikimo tvarka turi būti užtikrinta, kad 

būtų įvykdyti šie reikalavimai.

9.2.1. Prieš palikdama įvertinimo vietą, įvertinimo komanda turi susitikti su technine tarnyba. Šio 

susitikimo metu įvertinimo komanda turi raštu ir (arba) žodžiu pateikti pranešimą apie savo 

analizės rezultatus. Techninei tarnybai turi būti suteikta galimybė pateikti klausimus, 

įskaitant apie neatitiktis, jeigu tokių yra, ir kuo remiantis jos nustatytos.

9.2.2. Techninė tarnyba nedelsiant supažindinama su rašytine įvertinimo rezultatų ataskaita.

Įvertinimo ataskaitoje turi būti pateiktos pastabos apie kompetenciją ir atitiktį, taip pat turi 

būti nurodytos neatitiktys, jei tokių nustatyta, kurias būtina pašalinti siekiant atitikti visus 

paskyrimui keliamus reikalavimus.
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9.2.3. Techninė tarnyba turi būti paraginta pateikti atsakymą dėl įvertinimo ataskaitos ir 

apibūdinti konkrečius veiksmus, kurių imtasi ar planuojama imtis per apibrėžtą laikotarpį 

visoms nustatytoms neatitiktims pašalinti.

9.3. Kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad techninės tarnybos atsakymai dėl neatitikčių 

pašalinimo būtų išnagrinėti siekiant nustatyti, ar tie veiksmai yra pakankami ir veiksmingi.

Jeigu nustatoma, kad techninės tarnybos atsakyme nurodyti veiksmai nėra pakankami, turi 

būti pareikalauta papildomos informacijos. Be to, gali būti pareikalauta veiksmų, kurių 

imtasi, veiksmingo įgyvendinimo įrodymų, arba gali būti atliktas vėlesnis tyrimas siekiant 

patikrinti, ar veiksmingai įgyvendinami koreguojantys veiksmai.

9.4. Įvertinimo ataskaitoje būtinai turi būti pateikta

a) techninės tarnybos unikalus identifikacijos kodas;

b) įvertinimo vietoje data (-os);

c) įvertinime dalyvavusių auditorių ir (arba) ekspertų vardai ir pavardės;

d) visų įvertintų patalpų unikalūs identifikacijos kodai;

e) siūloma paskyrimo, kuris buvo vertinamas, sritis;

f) trumpas pranešimas apie techninės tarnybos vidaus organizavimo ir jos priimtų 

procedūrų tinkamumą, kad būtų galima pasitikėti jos kompetencija, nustatoma pagal 

tai, kaip ji įvykdė paskyrimo reikalavimus.
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g) informacija apie visų neatitikčių pašalinimą;

h) rekomendacija, ar pareiškėjas turėtų būti paskirtas ar patvirtintas technine tarnyba ir, 

jeigu turėtų, kurioje paskyrimo srityje.

10. PASKYRIMO SUTEIKIMAS/PATVIRTINIMAS

10.1. Kompetentinga institucija be reikalo nedelsdama, pasiremdama ataskaita (-omis) ir kita 

susijusia informacija turi nuspręsti, ar suteikti, patvirtinti ar pratęsti paskyrimą.

10.2. Kompetentinga įstaiga techninei tarnybai turi išduoti pažymėjimą. Pažymėjime turi būti 

nurodyta ši informacija:

a) kompetentingos institucijos tapatybė ir logotipas;

b) paskirtos techninės tarnybos unikalus identifikacijos kodas;

c) paskyrimo suteikimo įsigaliojimo data ir galiojimo pabaigos data;

d) trumpai nurodoma paskyrimo sritis (taikomos direktyvos, reglamentai ar jų dalis);

e) atitikties patvirtinimas ir nuoroda į atitinkamą direktyvą.
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11. PAKARTOTINIS ĮVERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA

11.1. Pakartotinis įvertinimas atliekamas panašiai kaip pradinis įvertinimas, išskyrus tai, kad turi 

būti atsižvelgta į ankstesnių įvertinimų patirtį. Įvertinimų vietoje priežiūra yra ne tokia 

nuodugni kaip pakartotiniai įvertinimai.

11.2. Kompetentinga institucija turi parengti kiekvienos paskirtos techninės tarnybos 

pakartotinio įvertinimo ir priežiūros planą, kad paskyrimo srities pavyzdžiai būtų 

reguliariai tikrinami.

Įvertinimų vietoje (pakartotinių įvertinimų ar priežiūros) periodiškumas priklauso nuo įrodyto 

stabilumo, kurį pasiekė techninė tarnyba.

11.3. Jeigu atliekant priežiūrą ar pakartotinį tyrimą nustatomos neatitiktys, kompetentinga 

institucija turi nustatyti tikslų laiko terminą koreguojantiems veiksmams įgyvendinti.

11.4. Jeigu per sutartą laikotarpį nebuvo imtasi koreguojančių ar gerinimo veiksmų arba jie 

nebuvo pripažinti pakankamais, kompetentinga institucija turi patvirtinti tinkamas 

priemones, pavyzdžiui, toliau vykdyti įvertinimą, sustabdyti ir (arba) atšaukti paskyrimą 

vienai ar daugiau veiklos krypčių, kurioms vykdyti buvo paskirta techninė tarnyba.

11.5. Nusprendusi sustabdyti ar atšaukti techninės tarnybos paskyrimą, kompetentinga institucija 

jai turi apie tai pranešti registruotu laišku. Bet kokiu atveju kompetentinga institucija turi 

patvirtinti visas būtinas priemones, kad būtų užtikrintas veiklos, kurią jau vykdė techninė 

tarnyba, tęstinumas.
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12. PASKIRTŲ TECHNINIŲ TARNYBŲ BYLOS

12.1. Kompetentinga institucija turi kaupti ir tvarkyti techninių tarnybų bylas, kuriose būtų 

parodyta, jog veiksmingai įvykdyti paskyrimo reikalavimai, įskaitant kompetenciją.

12.2. Kompetentinga institucija techninių tarnybų bylas turi laikyti saugiai, kad būtų užtikrintas 

konfidencialumas.

12.3. Techninių tarnybų bylose būtinai turi būti saugoma:

a) susijęs susirašinėjimas;

b) įvertinimų rezultatai ir ataskaitos;

c) paskyrimo pažymėjimų kopijos.
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VI PRIEDAS

A PAVYZDYS

Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

EB tipą tvirtinančios 
institucijos spaudas

Informacija, susijusi su: Tipu:

– EB tipo patvirtinimu (1 – komplektinės transporto priemonės (1)

– EB tipo patvirtinimo pratęsimu (1) – sukomplektuotos transporto priemonės (1)

– atsisakymu suteikti EB tipo 

patvirtinimą (1)

– nekomplektinės transporto priemonės (1)

– EB tipo patvirtinimo paskelbimu 

netekusiu galios (1)

– transporto priemonės komplektinių ir nekomplektinių 

variantų (1)

– transporto priemonės sukomplektuotų ir 

nekomplektinių variantų (1)

atsižvelgiant į Direktyvą .../.../EB∗ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva .../.../EB(1)

Pratęsimo priežastis:

Pratęsimo priežastis:

  

(1) Išbraukti, jei netaikoma.
∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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1 SKIRSNIS

0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):.....................................................

0.2. Tipas: .........................................................................................................................

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (2): ......................................................................

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant transporto priemonės: .................

0.3.1. Tokio žymens vieta: ...................................................................................................

0.4. Transporto priemonės kategorija (3):...........................................................................

0.5. Komplektinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (1): .................

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (1) (4):.......................

Paskutinio nekomplektinės transporto priemonės gamybos etapo gamintojo 

pavadinimas ir adresas (1)(4):......................................................................................

Sukomplektuotos transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (1) (4): .......

  

(2) Jeigu suteikiant tipo patvirtinimą komercinio pavadinimo nėra, šis punktas užpildomas ne 
vėliau nei pateikiant transporto priemonę į rinką.

(3) Kaip apibrėžta II priedo A dalyje.
(4) Žr. 2 pusę.
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0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): .......................................................................

0.9. Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:.............................................

II SKIRSNIS

Toliau pasirašęs patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo 

pateikto pirmiau apibūdintos (-ų) transporto priemonės (-ių) aprašymas yra tikslus 

(bandinį (-ius) parinko EB tipo tvirtinimo institucija ir jį (-uos) gamintojas pateikė 

kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us)) ir kad pridėti bandymų rezultatai yra 

susiję su transporto priemonės tipu.

1. Komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių/variantų atveju (1):

Transporto priemonės tipas atitinka Direktyvos .../.../EB∗ IV ir XI prieduose (1) (4) 

nurodytų visų atitinkamų atskirų norminių aktų techninius reikalavimus/neatitinka tų 

reikalavimų (1).

2. Nekomplektinių transporto priemonių/variantų atveju (1):

Transporto priemonės tipas atitinka antroje pusėje pateiktoje lentelėje išvardytų 

norminių aktų techninius reikalavimus/neatitinka tų reikalavimų (1).

3. Patvirtinimas yra suteiktas/jį suteikti atsisakyta/jis paskelbtas netekusiu galios (1).

  

∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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4. Patvirtinimas yra suteiktas pagal 20 straipsnį ir patvirtinimas galioja iki ... m. ... ... d.

................................................................................................................................................

(Vieta) (Parašas) (Data)

Informacijos paketas.

Bandymų rezultatai (žr. VIII priedą).

Priedai:

Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgalioti pasirašyti atitikties liudijimus, 
vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) einamų 
pareigų nurodymas.

NB: Jeigu šis pavyzdys tipui patvirtinti naudojamas pagal 20, 22 ar 23 straipsnius, jame galima 

neįrašyti antraštės "EB transporto priemonės tipo patvirtinimas", išskyrus:

– 19 straipsnyje nurodytu atveju, kai Komisija nusprendė leisti valstybei narei suteikti tipo 

patvirtinimą pagal šią direktyvą

– M1 kategorijos transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal 22 straipsnyje nurodytą 

procedūrą, atveju.
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EB TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMAS

2 pusė

Šis EB tipo patvirtinimas, suteikiant jį nekomplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonėms ar 

jų variantams, yra grindžiamas toliau išvardytų nekomplektinių transporto priemonių 

patvirtinimu (-ais):

1 etapas: Bazinės transporto priemonės gamintojas: ..........................................................................

EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Taikomas variantams: .......................................................................................................................

2 etapas: Gamintojas: ........................................................................................................................

EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Taikomas variantams: .......................................................................................................................

3 etapas: Gamintojas: ........................................................................................................................

EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Taikomas variantams: .......................................................................................................................

Jeigu patvirtinimas apima vieną arba daugiau nekomplektinių variantų, nurodomi tie variantai, kurie 

yra komplektiniai arba sukomplektuoti.
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Komplektinis (-iai)/sukomplektuotas (-i) variantas (-ai):

Patvirtintos nekomplektinės transporto priemonės tipui ar variantui taikomų reikalavimų sąrašas 

(prireikus atsižvelgiant į kiekvieno toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir naujausius 

pakeitimus).

Punktas Dalykas Norminio akto 
nuoroda

Naujausias 
pakeitimas

Taikoma 
variantams

(Išvardijami tik tie dalykai, kuriems yra suteiktas EB tipo patvirtinimas)

Specialios paskirties transporto priemonių atveju – išimtys ar specialios nuostatos, taikomos pagal 

XI priedą, ir išimtys, padarytos pagal 20 straipsnį.

Norminio akto 
nuoroda Punkto numeris Patvirtinimo rūšis ar 

išimties pobūdis Taikoma variantams



9911/3/06 REV 3 JJ/aj 7
VI PRIEDAS DG C I LT

Priedėlis

Norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

(pildoma tik tuo atveju, jeigu tipo patvirtinimas suteikiamas laikantis 6 straipsnio 3 dalies).

Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą (1)

Su pakeitimais, 
padarytais Taikoma variantams

1. Triukšmo lygiai 70/157/EEB

2. Emisijos 70/220/EEB

3. Degalų bakai/Galiniai apsauginiai 
įtaisai

70/221/EEB

4. Vieta galiniam valstybinio numerio 
ženklui

70/222/EEB

5. Vairavimo sistema 70/311/EEB

6. Durų skląsčiai ir vyriai 70/387/EEB

7. Garso signalas 70/388/EEB

8. Galinio vaizdo matomumas 71/127/EEB

8A. Netiesioginio matymo įtaisai 2003/97/EB

9. Stabdymas 71/320/EEB

10. Slopinimas (radijo) 72/245/EEB

11. Dyzelino dūmai 72/306/EEB

12. Vidaus įranga 74/60/EEB

13. Apsaugos nuo vagysčių sistema ir 
imobilizatorius

74/61/EEB

14. Vairavimo įtaiso savybės smūgio 
metu

74/297/EEB

15. Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB

16. Išorinės iškyšos 74/483/EEB
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Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą (1)

Su pakeitimais, 
padarytais Taikoma variantams

17. Spidometras ir atbulinės eigos pavara 75/443/EEB

18. Identifikavimo plokštelės 76/114/EEB

19. Saugos diržų tvirtinimo įtaisai 76/115/EEB

20. Apšvietimo ir šviesos signalų įranga 76/756/EEB

21. Atšvaitai 76/757/EEB

22. Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai 
gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, 
stabdymo signalo, šoniniai 
gabaritiniai ir dienos žibintai

76/758/EEB

23. Posūkių žibintai 76/759/EEB

24. Galinio valstybinio numerio ženklo 
žibintai

76/760/EEB

25. Priekiniai žibintai (įskaitant 
lemputes)

76/761/EEB

26. Priekiniai rūko žibintai 76/762/EEB

27. Vilkimo kabliai 77/389/EEB

28. Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB

29. Atbulinės eigos žibintai 77/539/EEB

30. Stovėjimo žibintai 77/540/EEB

31. Saugos diržai 77/541/EEB

32. Priekinis matomumas 77/649/EEB

33. Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB

34. Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas 78/317/EEB

35. Apliejiklis/Valytuvas 78/318/EEB

36. Šildymo sistemos 2001/56/EB

37. Ratų apsaugai 78/549/EEB

38. Galvos atramos 78/932/EEB

39. CO2 emisijos/degalų sąnaudos 80/1268/EEB

40. Variklio galia 80/1269/EEB
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Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą (1)

Su pakeitimais, 
padarytais Taikoma variantams

41. Dyzelino emisijos 88/77/EEB

42. Šoninės apsaugos priemonės 89/297/EEB

43. Purslų taškymą ribojantys įtaisai 91/226/EEB

44. Masės ir matmenys (automobilių) 92/21/EEB

45. Beskeveldris stiklas 92/22/EEB

46. Padangos 92/23/EEB

47. Greičio ribotuvai 92/24/EEB

48. Masės ir matmenys (kitų nei nurodyta 
44 punkte transporto priemonių)

97/27/EB

49. Kabinų išorinės iškyšos 92/114/EEB

50. Sukabintuvai 94/20/EB

51. Degumas 95/28/EB

52. Miesto ir tolimojo susisiekimo 
autobusai

2001/85/EB

53. Priekinis smūgis 96/79/EB

54. Šoninis smūgis 96/27/EB

55.

56. Transporto priemonės, skirtos 
pavojingiems kroviniams vežti

98/91/EB

57. Priekinė apsauga nuo palindimo 2000/40/EB

58. Pėsčiųjų apsauga 2003/102/EB

(1) Arba JTEEK reglamentai, kurie laikomi lygiaverčiais
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B MODELIS

(naudotinas sistemos tipo patvirtinimui arba

transporto priemonės tipo patvirtinimui atsižvelgiant į sistemą)

Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

EB tipą tvirtinančios 
institucijos spaudas

Informacija, susijusi su:

– EB tipo patvirtinimu (1)

– EB tipo patvirtinimo pratęsimu (1) sistemos tipo/transporto priemonės tipo

– atsisakymu suteikti EB tipo 

patvirtinimą (1)

atsižvelgiant į sistemą (1)

– EB tipo patvirtinimo paskelbimu 

netekusiu galios (1)

atsižvelgiant į Direktyvą .../.../EB/Reglamentą (EB) Nr. .../... (1), su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva.../.../EB//Reglamentu (EB) Nr. .../... (1)

  

(1) Išbraukti, jei netaikoma.
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EB tipo patvirtinimo numeris: ..................................................................................................

Pratęsimo priežastis:.................................................................................................................

I SKIRSNIS

0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):.....................................................

0.2. Tipas: .........................................................................................................................

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu yra): ..........................................................

0.3. Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (2):....

0.3.1. Tokio žymens vieta: ...................................................................................................

0.4. Transporto priemonės kategorija (3):...........................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .............................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): .......................................................................

0.9. Gamintojo atstovas:....................................................................................................

  

(2) Jei tipo identifikacijos priemonėse yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, 
sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacijos dokumentas, 
apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“: (pvz., (pvz., 
ABC??123??).

(3) Kaip apibrėžta II priedo A skirsnyje.
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II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija (kai taikoma): žr. Papildymą

2. Už bandymų vykdymą atsakinga techninė tarnyba:.....................................................

3. Bandymų ataskaitos data: ...........................................................................................

4. Bandymų ataskaitos numeris: .....................................................................................

5. Pastabos (jei yra): žr. Papildymą

6. Vieta: .........................................................................................................................

7. Data: ..........................................................................................................................

8. Parašas: ......................................................................................................................

Informacijos paketas.

Bandymo ataskaita.

Priedai:
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EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. ...

papildymas

1. Papildoma informacija:

1.1. [...]: ............................................................................................................................

1.1.1. [...]: ............................................................................................................................

[...]

2. transporto priemonėje įrengtų kiekvienos sudėtinės dalies ar techninio mazgo, kurie 

turi atitikti šios direktyvos ar reglamento reikalavimus, tipo patvirtinimo numeris.

2.1. [...]: ............................................................................................................................

3. Pastabos

3.1. [...]: ............................................................................................................................
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C MODELIS

(naudotinas sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui)

Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

EB tipą tvirtinančios 
institucijos spaudas

Informacija, susijusi su:

– EB tipo patvirtinimu (1)

– EB tipo patvirtinimo pratęsimu (1) sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo tipo (1)

– atsisakymu suteikti EB tipo 

patvirtinimą (1)

– EB tipo patvirtinimo paskelbimu 

netekusiu galios (1)

atsižvelgiant į Direktyvą.../.../EB/Reglamentą (EB) Nr. .../.../EB (1), su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva .../.../EB/Reglamentu (EB) Nr. .../.../EB(1)

  

(1) Išbraukti kai netaikoma.
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EB tipo patvirtinimo numeris: ..................................................................................................

Pratęsimo priežastis: ................................................................................................................

I SKIRSNIS

0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):.....................................................

0.2. Tipas: .........................................................................................................................

0.3. Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant sudėtinės dalies/atskiro techninio 

mazgo (1) (2):..............................................................................................................

0.3.1. Tokio žymens vieta: ...................................................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .............................................................................

0.7. Jei yra sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo vieta ir 

ženklinimo metodas:...................................................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): .......................................................................

0.9. Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:.............................................

  

(2) Jei tipo identifikacijos priemonėse yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, 
sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacijos dokumentas, 
apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“: (pvz., ABC??123??).
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II SKIRSNIS

1. Papildoma informacija (kai taikoma): žr. Papildymą

2. Už bandymų vykdymą atsakinga techninė tarnyba:.....................................................

3. Bandymų ataskaitos data: ...........................................................................................

4. Bandymų ataskaitos numeris: .....................................................................................

5. Pastabos (jei yra): žr. Papildymą

6. Vieta: .........................................................................................................................

7. Data: ..........................................................................................................................

8. Parašas: ......................................................................................................................

Informacijos paketas.

Bandymo ataskaita.

Priedai:
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EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. ...

papildymas

1. Papildoma informacija:

1.1. [...]: ............................................................................................................................

1.1.1. [...]: ............................................................................................................................

[...]

2. Įtaiso naudojimo apribojimai (jeigu yra)

2.1. [...]: ............................................................................................................................

3. Pastabos

3.1. [...]: ............................................................................................................................
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VII PRIEDAS

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMŲ NUMERAVIMO SISTEMA (1)

1. EB tipo patvirtinimo numeris, kaip apibūdinta toliau, yra sudarytas iš keturių segmentų, 

skirtų bendriems transporto priemonės tipo patvirtinimams, ir penkių segmentų, skirtų 

sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimams. Visais atvejais 

segmentai atskiriami ženklu „*“.

1 segmentas: Mažoji raidė „e“, po kurios nurodytas valstybės narės, išduodančios EB tipo 

patvirtinimą, skiriamasis numeris:

Vokietijos: 1;

Prancūzijos: 2;

Italijos: 3;

Nyderlandų: 4;

Švedijos: 5;

Belgijos: 6;

Vengrijos: 7;

Čekijos: 8;

Ispanijos: 9;

  

1 Sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai žymimi laikantis atitinkamų norminių aktų 
nuostatų.




