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Jungtinės Karalystės: 11;

Austrijos: 12;

Liuksemburgo: 13;

Suomijos: 17;

Danijos: 18;

Lenkijos: 20;

Portugalijos: 21;

Graikijos: 23;

Airijos: 24;

Slovėnijos: 26;

Slovakijos: 27;

Estijos: 29;

Latvijos: 32;

Lietuvos: 36;

Kipro: 49;

Maltos: 50.

2 segmentas: Pagrindinės direktyvos ar reglamento numeris.

3 segmentas: Naujausios iš dalies keičiančios direktyvos ar reglamento, taikomo EB tipo 

patvirtinimui, numeris.

– Bendrų EB tipo patvirtinimų atveju tai reiškia naujausią direktyvą ar 

reglamentą, iš dalies keičiantį Direktyvos .../.../EB∗ straipsnį (ar 

straipsnius).

  

∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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– Bendrų EB tipo patvirtinimų, suteiktų laikantis 22 straipsnyje aprašytos 

procedūros, atveju tai reiškia naujausią direktyvą ar reglamentą, iš dalies 

keičiantį Direktyvos .../.../EB∗ straipsnį (ar straipsnius), išskyrus tai, kad 

pirmieji du skaičiai pakeičiami didžiosiomis raidėmis KS.

– Tai reiškia naujausią direktyvą ar reglamentą, kurio nuostatas atitinka 

sistema, sudėtinė dalis arba atskiras techninis mazgas.

– Jeigu direktyvoje ar reglamente nustatomos skirtingos įgyvendinimo 

datos, susijusios su skirtingais techniniais standartais, papildomai 

įrašoma abėcėlės raidė, nurodanti, kuriuo standartu vadovaujantis buvo 

suteiktas patvirtinimas.

4 segmentas: Visos transporto priemonės tipo patvirtinimams: keturių skaitmenų eilės 

numeris (jei reikia – su nuliais priekyje); EB tipo patvirtinimui pagal atskirąją 

direktyvą ar reglamentą, žymint pagrindinį tipo patvirtinimo numerį: keturių 

arba penkių skaitmenų eilės numeris. Kiekvienos pagrindinės direktyvos ar 

reglamento seka pradedama nuo 0001.

5 segmentas: Dviejų skaitmenų eilės numeris (jei reikia – su nuliais priekyje), žymintis 

pratęsimą. Kiekvieno pagrindinio patvirtinimo numerio seka pradedama 

nuo 00.

2. Jeigu EB tipo patvirtinimas suteikiamas visai transporto priemonei, 2 segmentas 

neužpildomas.

Jeigu pagal 23 straipsnį nacionalinis tipo patvirtinimas suteikiamas mažomis serijomis 

gaminamoms transporto priemonėms, 2 segmentas pakeičiamas didžiosiomis raidėmis 

NKS.

  

∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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3. Tik transporto priemonės identifikavimo plokštelėje (-ėse) neužpildomas 5 segmentas.

4. Trečiojo sistemos patvirtinimo (kol kas be pratęsimų), išduoto Prancūzijoje pagal direktyvą 

dėl stabdymo sistemų, numerio pavyzdys:

e2*71/320*98/12*0003*00

ar

e2*88/77*91/542A*0003*00 – jei direktyvoje numatyti du įgyvendinimo etapai: A ir B.

5. Ketvirtojo transporto priemonių tipo patvirtinimo, išduoto Jungtinėje Karalystėje, antrojo 

pratęsimo numerio pavyzdys:

e11*98/14*0004*02

Direktyva 98/14/EB iki šiol yra naujausia direktyva, iš dalies keičianti 

Direktyvos 70/156/EEB straipsnius.

6. Pagal 22 straipsnį Liuksemburgo išduoto EB visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, 

suteikto mažomis serijomis gaminamai transporto priemonei, pavyzdys:

e13*KS[.../...]*0001*00

7. Pagal 23 straipsnį Nyderlandų išduoto nacionalinio tipo patvirtinimo, suteikto mažomis 

serijomis gaminamai transporto priemonei, pavyzdys:

e4*NKS*0001*00.
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8. Transporto priemonės identifikavimo plokštelėje (-ėse) įspausto EB tipo patvirtinimo 

numerio pavyzdys:

e11*98/14*0004

9. VII priedas netaikomas šios direktyvos IV priede išvardytiems JTEEK reglamentams. Tipo 

patvirtinimuose, suteiktuose pagal JTEEK reglamentus, toliau bus naudojamas tinkamas 

numeravimas, numatytas atitinkamuose reglamentuose.
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Priedėlis

EB sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklas

1. EB sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklą sudaro:

1.1. stačiakampyje įrašyta mažoji raidė „e“ ir raidė (-ės) ar skaičius, žymintys EB sudėtinės 

dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą suteikusią valstybę narę:

1 Vokietijos 18 Danijos

2 Prancūzijos 20 Lenkijos

3 Italijos 21 Portugalijos

4 Nyderlandų 23 Graikijos

5 Švedijos 24 Airijos

6 Belgijos 26 Slovėnijos

7 Vengrijos 27 Slovakijos

8 Čekijos 29 Estijos

9 Ispanijos 32 Latvijos

11 Jungtinės Karalystės 36 Lietuvos

12 Austrijos 49 Kipro

13 Liuksemburgo 50 Maltos

17 Suomijos

1.2. Greta stačiakampio turi būti įrašytas „pagrindinis patvirtinimo numeris“, sudarantis tipo 

patvirtinimo numerio ketvirtąjį segmentą, o prieš jį – du skaitmenys, reiškiantys eilės 

numerį, priskirtą atitinkamos atskiros direktyvos ar reglamento naujausiam esminiam 

techniniam pakeitimui.
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1.3. Virš stačiakampio – papildomas simbolis ar simboliai, leidžiantys nustatyti tam tikras 

charakteristikas. Kita informacija nurodoma atitinkamose atskirose direktyvose ar 

reglamentuose.

2. Sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklas prie atskiro techninio 

mazgo ar sudėtinės dalies pritvirtinamas taip, kad jis būtų neištrinamas ir aiškiai matomas.

3. Sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pateikiamas 

papildyme.

I priedėlio papildymas

Sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Paaiškinimai: pirmiau nurodytas sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas, suteikus jam 

numerį 0004, buvo išduotas Belgijoje. 01 yra eilės numeris, nurodantis techninių 

reikalavimų, kuriuos atitinka ši sudėtinė dalis, lygis. Eilės numeris suteikiamas 

atsižvelgiant į atitinkamą atskirą direktyvą ar reglamentą.

NB: Papildomi simboliai šiame pavyzdyje neparodyti.
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VIII PRIEDAS

BANDYMŲ REZULTATAI

(Pildo tipo tvirtinančioji institucija ir prideda prie transporto priemonės EB tipo patvirtinimo 

liudijimo)

Kiekvienu atveju pateikiant informaciją turi būti aiškiai nurodyta, kuriam variantui ar versijai ji 

taikoma. Su viena versija gali būti susijęs ne daugiau kaip vienas rezultatas. Tačiau leidžiama 

sujungti vienos versijos blogiausio atvejo kelis rezultatus. Pastaruoju atveju pranešime turi būti 

nurodyta, kad prie punktų, pažymėtų (*), pateikiami tik blogiausio atvejo rezultatai.

1. Triukšmo lygio bandymų rezultatai

Patvirtinimui taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo 

etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą: ....................................................................

Variantas/versija: ...... ...... ......

Judant (dB(A)/E): ...... ...... ......

Stovint (dB(A)/E): ...... ...... ......

Variklio sukimosi dažnis (min- 1): ...... ...... ......
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2. Išmetamų teršalų bandymų rezultatai

2.1. Motorinių transporto priemonių išmetamieji teršalai.

Nurodykite naujausią keičiantį norminį aktą, taikomą patvirtinimui. Jeigu norminiame akte 

numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą:....

............................................................................................................................................

Degalai (2) (dyzelinas, benzinas, LPG, NG, kombinuoti degalai: benzinas/LPG, kombinuoti 

degalai: benzinas/NG, etanolis...)

  

(2) Jeigu degalams taikomi apribojimai, nurodykite šiuos apribojimus (pvz. L diapazono ar 
H diapazono gamtinės dujos).
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2.1.1. Transporto priemonių išmetamų teršalų I (3)tipo bandymas bandymų ciklo po šalto variklio 

paleidimo metu

Variantas/versija: ...... ...... ......

CO ...... ...... ......

HC ...... ...... ......

NOx

HC + NOx

Kietosios dalelės ...... ...... ......

2.1.2. II tipo (3) bandymo išmetamų teršalų duomenys, reikalingi techninei apžiūrai:

II tipas, mažo sukimosi dažnio tuščiosios eigos bandymas

Variantas/versija: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Variklio sukimosi dažnis ...... ...... ......

Variklio alyvos temperatūra ...... ...... ......

  

(3) Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, ir dujiniais degalais, atlikite 
bandymus su abiejų rūšių degalais. 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.
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II tipas, didelio sukimosi dažnio tuščiosios eigos bandymas

Variantas/versija: ...... ...... ......

CO % ...... ...... ......

Lambda vertė ...... ...... ......

Variklio sukimosi dažnis

Variklio alyvos temperatūra ...... ...... ......

2.1.3. III tipo bandymo rezultatas:................

2.1.4. IV tipo bandymo (garavimo bandymas) rezultatas: ...... g/bandyme

2.1.5. V tipo – ilgaamžiškumo – bandymas

Ilgaamžiškumo tipas: 80 000 km/100 000 km/netaikoma (1)

Sutrikimo veiksnys SV: apskaičiuotas/fiksuotas (1)

Specifikacijos vertė:

CO:…

HC:…

NOx:…
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2.1.6. VI tipo – išmetamų teršalų esant žemai aplinkos temperatūrai – bandymo rezultatas:

Variantas/versija: ...... ...... ......

CO g/km

HC g/km

2.1.7. OBD: taip/ne (1)

2.2. Transporto priemonių variklių skleidžiami teršalai

Nurodykite naujausią keičiantį norminį aktą, taikomą patvirtinimui. Jeigu norminiame akte 

numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo 

etapą:..............................................................................................

Degalai (2)...........................................(dyzelinas, benzinas, LPG, NG, etanolis...)

2.2.1. ESC bandymo rezultatai (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. ELR bandymo rezultatai (1)

Dūmingumo vertė:…..m-1
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2.2.3. ETC bandymo rezultatai (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Dyzelino dūmai.

Nurodykite naujausią keičiantį norminį aktą, taikomą patvirtinimui. Jeigu norminiame akte 

numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą:....

............................................................................................................................................

2.3.1. Bandymo, atlikto variklio sukimosi dažniui tolygiai didėjant, rezultatai

Variantas/versija: ...... ...... ......

Patikslinta absorbcijos 
koeficiento vertė (m-1):

...... ...... ......

Normalus sukimosi dažnis 
tuščiąja eiga

Didžiausias variklio sukimosi 
dažnis

Alyvos temperatūra 
(mažiausia/didžiausia)
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3. CO2 emisijos/degalų sąnaudų bandymų rezultatai (1) (3)

Patvirtinimui taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai:

Variantas/versija: ...... ...... ......

Išmestų CO2 masė (miesto 
sąlygomis) (g/km) .....

...... ...... ......

Išmestų CO2 masė (užmiesčio 
sąlygomis) (g/km) .....

...... ...... ......

Išmestų CO2 masė (bendra) 
(g/km) 

...... ...... ......

Degalų sąnaudos (miesto 
sąlygomis) (1/100 km) (4)

...... ...... ......

Degalų sąnaudos (užmiesčio 
sąlygomis) (1/100 km) (4)

...... ...... ......

Degalų sąnaudos (bendros) 
(1/100 km) (4)

...... ...... ......

  

(4) Transporto priemonių, kurios varomos NG, atveju „1/100 km“ pakeičiamas „m³/100 km“.
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IX PRIEDAS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Komplektinės/sukomplektuotos (1) transporto priemonės

I DALIS

(Didžiausias formatas: A4 (210 mm x 297 mm) arba A4 formato aplankas)

1 pusė

Pasirašęs: ..........................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

šiuo dokumentu patvirtinu, kad transporto priemonė:

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

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

variantas (2): ........................................................................................................................

versija (2):............................................................................................................................

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

0.4. Kategorija: ..........................................................................................................................

  

(1) Išbraukti, jei netaikoma.
(2) Nurodomas skaitmeninis arba skaitmeninis - raidinis identifikacijos kodas. Toks kodas 

negali būti ilgesnis kaip 25 simboliai, o versijos – 35 simboliai.
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0.5. Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas: ........................................

Paskutinio transporto priemonės gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (1):

0.6. Ženklinimo plokštelių vieta: ................................................................................................

Transporto priemonės identifikavimo numeris:

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta ant važiuoklės:

pagal EB tipo patvirtinime apibūdintą transporto priemonių tipą (–us) (1)

Bazinė transporto priemonė:..............................................................................................................

Gamintojas:.......................................................................................................................................

EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

2 etapas: Gamintojas: ........................................................................................................................
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EB tipo patvirtinimo numeris:

Data: ...................................................................................................................................

visais atžvilgiais atitinka nekomplektinės transporto priemonės tipą, aprašytą

EB tipo patvirtinimo numeryje: ...........................................................................................

Data: ...................................................................................................................................

Transporto priemonė gali būti nuolat registruojama be papildomų EB tipo patvirtinimų 

valstybėse narėse, kuriose transporto priemonių eismas vyksta dešiniąja/kairiąja (3)

važiuojamosios dalies juosta ir kuriose naudojami metriniai/imperiniai (4) spidometro 

vienetai................................................................................................................................

(Vieta) (data):......................................................................................................................

(Parašas) (pareigos)

Priedai (taikoma tik keletu etapu gaminamoms transporto priemonėms): kiekvieno 

gamybos etapo atitikties liudijimas.

  

(3) Nurodykite, ar transporto priemonę, kaip ji pagaminta, galima naudoti eismui dešiniąja arba 
kairiąja važiuojamosios dalies juosta, ar eismui ir dešiniąja ir kairiąja juosta.

(4) Nurodykite, ar įrengtame spidometre naudojami metriniai ar metriniai ir imperiniai 
spidometro vienetai.
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2 pusė

M1 kategorijos komplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės

Toliau išdėstytos vertės ir vienetai yra nurodyti atitinkamuose norminiuose aktuose numatytoje tipo 

patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties (COP) bandymų rezultatų vertes reikia patikrinti 

taikant atitinkamuose norminiuose aktuose nurodytus metodus ir atsižvelgiant į tuose norminiuose

aktuose leistinas gamybos atitikties bandymų paklaidas).

1. Ašių skaičius: : ... ir ratų skaičius: ......

2. Varančiųjų ašių: ..................................................................................................................

3. Transporto priemonės bazė: .......mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ....... mm 2. ....... mm 3. ....... mm

6.1. Ilgis: .......mm

7.1. Plotis: .......mm

8. Aukštis: ...... mm

11. Galinė iškyša: ...... mm

12.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo masė: ...... kg

14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ..... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ..... kg 2. ...... kg 3. ...... kg ir t.t.

14.3. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti masė: 1. ...... kg 2. ...... kg

3. ...... kg ir t.t.
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16. Didžiausia leistina stogo apkrova: ...... kg

17. Didžiausia priekabos masė: (su stabdžiais): ...... kg; (be stabdžių): ...... kg

18. Didžiausia transporto priemonių junginio masė: ...... kg

19.1. Didžiausia priekabos prikabinimo vietos vertikalioji apkrova: ...... kg

20. Variklio gamintojas: ............................................................................................................

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: ...............................................................................

22. Veikimo principas: ..............................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

24. Darbinis tūris: ...... cm3

25. Degalai:...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia, ...... kW, kai ….... min-1

27. Sankaba (tipas): ...................................................................................................................

28. Pavarų dėžė (tipas): .............................................................................................................

29. Pavaros perdavimo skaičius: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galinis pavaros perdavimo skaičius: ....................................................................................
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32. Padangos ir ratai, 1 ašis: … ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: … (Z kategorijos padangoms, skirtoms 

montuoti į transporto priemones, kurių didžiausias greitis viršija 300 km/h, nurodomos

pagrindinės padangos charakteristikos);

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašymas:..............................................................................

37. Kėbulo modelis: ..................................................................................................................

38. Transporto priemonės spalva (5): .........................................................................................

41. Durų skaičius ir konfigūracija:.............................................................................................

42.1. Sėdimųjų vietų skaičius ir išdėstymas:.................................................................................

43.1. Sukabintuvo EB tipo patvirtinimo ženklas, jei yra: ..............................................................

44. Didžiausias greitis: ...... km/h.

  

(5) Nurodomos tik pagrindinė (-ės) spalva (-os): balta, geltona, oranžinė, raudona, violetinė, 
mėlyna, žalia, pilka, ruda arba juoda.
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45. Triukšmo lygis

EB tipo patvirtinimui taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo 

etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą:

Stovint: ...... dB(A), variklio apsisukimų dažniui esant: ... ... min-1

Važiuojant: ...... dB(A)

46.1. Išmetami teršalai: (6)

EB tipo patvirtinimui taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo 

etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą:

1. bandymo procedūra: …

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dūmai (patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)): Kietosios dalelės: ......

2. bandymo procedūra (jei taikoma) …

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: …… CH4: ...... Kietosios dalelės: ......

  

(6) Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, ir dujiniais degalais, atlikite 
bandymus su abiejų rūšių degalais. 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
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46.2. CO2 emisijos/degalų sąnaudos (6):

EB tipo patvirtinimui taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai: ......

CO2 emisijos Degalų sąnaudos

Miesto sąlygomis: ...... g/km … l/100 km / m3/100 km (1)

Užmiesčio sąlygomis: ...... g/km … l/100 km / m3/100 km (1)

Bendros ...... g/km … l/100 km / m3/100 km (1)

47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai) (jei 

taikoma):

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….
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50. Pastabos 1: ..................................................................................................................

51. Išimtys: ...............................................................................................................................

  

1 Jei transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga pagal 
Sprendimą 2005/50/EB, gamintojas privalo nurodyti: „Transporto priemonė, kurioje įrengta 
24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga“.
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2 pusė

M2 ir M3 kategorijos komplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės

Toliau išdėstytos vertės ir vienetai yra nurodyti atitinkamuose norminiuose aktuose numatytoje tipo 

patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties bandymų rezultatų vertes reikia patikrinti taikant 

atitinkamuose norminiuose aktuose nurodytus metodus ir atsižvelgiant į tuose norminiuose aktuose 

leistinas gamybos atitikties bandymų paklaidas).

1. Ašių skaičius: ...... ir ratų skaičius: ......

2. Varančiųjų ašių: ......

3. Transporto priemonės bazė: ...... mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Ilgis: ...... mm

6.3. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabintuvo šerdeso ašies: ...... mm

7.1. Plotis: ...... mm

8. Aukštis: ...... mm

10.1. Transporto priemonės dengiamas žemės plotas: ...... m²

11. Galinė iškyša: ...... mm

12.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo masė: ...... kg
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14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ...... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... 2. kg ...... 3 kg. ...... 4. kg ...... kg

14.4. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai/ašių grupei tenkanti masė: 

1. ...... 2 kg. ...... 3. kg ...... 4. kg ...... kg

16. Didžiausia leidžiama stogo apkrova: ...... kg

17. Didžiausia priekabos masė: (su stabdžiais): ...... kg; (be stabdžių): ...... kg

18. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautų transporto priemonių junginio masė, kg

19.1. Didžiausia techniškai leidžiama transporto priemonės masė sukabinimo taške, kg

20. Variklio gamintojas:

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: ...............................................................................

22. Veikimo principas: ..............................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

24. Darbinė galia: ...... cm3

25. Degalai:...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia, ...... kW, esant ….... min-1

27. Sankaba (tipas): ...................................................................................................................
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28. Pavarų dėžė (tipas): .............................................................................................................

29. Pavaros perdavimo skaičius: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galinis pavaros perdavimo skaičius: ......

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: ...... 4 ašis: ......

33.1. Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine pakaba arba su pakaba, pripažįstama 

ekvivalentiška: taip/ne (1)

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: …

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašas:...................................................................................

36. Slėgis priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijoje: ...... barais

37. Kėbulo modelis: ..................................................................................................................

41. Durų skaičius ir konfigūracija:.............................................................................................

42.2. Sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos skaičius: ......................................................................

42.3. Stovimųjų vietų skaičius:.....................................................................................................

43.1. Sukabintuvo EB tipo patvirtinimo ženklas, jei yra: ..............................................................

44. Didžiausias greitis: ...... km/h
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45. Triukšmo lygis

Patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio

akto numeriai. 

Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodykite 

įgyvendinimo etapą: ............................................................................................................

Stovint: ...... dB(A), variklio apsisukimų dažniui esant: ... min-1

Važiuojant: ...... dB(A)

46.1. Išmetami teršalai (6):

EB tipo patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo 

etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą: ....................................................................

1. bandymo procedūra: …

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dūmai (patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)): … Kietosios dalelės: ......

2. bandymo procedūra (jei taikoma) …

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: … CH4: ...... Kietosios dalelės: ......
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47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai):

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….

50. Pastabos 1:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................

  

1 Jei transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga pagal 
Sprendimą 2005/50/EB, gamintojas privalo nurodyti: „Transporto priemonė, kurioje įrengta 
24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga“.
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2 pusė

N1, N2 ir N3 kategorijos komplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės

Toliau išdėstytos vertės ir vienetai yra nurodyti atitinkamuose norminiuose aktuose numatytoje tipo 

patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties bandymų rezultatų vertes reikia patikrinti taikant 

atitinkamuose norminiuose aktuose nurodytus metodus ir atsižvelgiant į tuose norminiuose aktuose 

leistinas gamybos atitikties bandymų paklaidas).

1. Ašių skaičius: ...... ir ratų skaičius: ......

2. Varančiųjų ašių: ......

3. Transporto priemonės bazė: ...... mm

4.1. Didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir 

galinio rato vidurio ...... mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Ilgis: ...... mm

6.3. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabintuvo šerdeso ašies: ...... mm

6.5. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: ...... mm

7.1. Plotis: ...... mm

8. Aukštis: ...... mm

10.2. Transporto priemonės dengiamas žemės plotas (tik N2 ir N3 kategorijos transporto 

priemonėms): … m²
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11. Galinė iškyša: ...... mm

12.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo masė: ...... kg

14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ...... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai/ašių grupei tenkanti masė: 

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Pakeliamosios (-ųjų) ar keičiamos (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: ......................

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

priemonė - tai:

17.1. Priekaba su grąžulu: ............................................................................................................

17.2. Puspriekabė: ........................................................................................................................

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

17.4. Didžiausia techniškai leidžiama priekabos (be stabdžių) masė: ...... kg

18. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautų transporto priemonių junginio masė, … kg

19.1. Didžiausia techniškai leidžiama transporto priemonės masė sukabinimo taške, … kg

20. Variklio gamintojas: ............................................................................................................

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: ...............................................................................
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22. Veikimo principas: ..............................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

24. Darbinė galia: ...... cm3

25. Degalai:...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia, ...... kW, esant ….... min-1

27. Sankaba (tipas): ...................................................................................................................

28. Pavarų dėžė (tipas): .............................................................................................................

29. Pavaros perdavimo skaičius: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galinis pavaros perdavimo skaičius: ....................................................................................

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: ...... 4 ašis: ......

33.1. Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine pakaba arba su pakaba, pripažįstama 

ekvivalentiška: taip/ne (1)

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašas:...................................................................................

36. Slėgis priekabos stabdžių sistemos tiekimo linijoje: ...... barais

37. Kėbulo modelis: ..................................................................................................................
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38. Transporto priemonės spalva (5) (tik N1 kategorijos transporto priemonėms): ......................

39. Bako talpa (tik autocisternoms): ... m³

40. Didžiausias krano momento pajėgumas .......................................................................kNm.

41. Durų skaičius ir konfigūracija:.............................................................................................

42.1. Sėdimųjų vietų skaičius ir išdėstymas:.................................................................................

43.1. Sukabintuvo EB tipo patvirtinimo ženklas, jei yra: ..............................................................

44. Didžiausias greitis: ...... km/h

45. Triukšmo lygis

EB tipo patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai. Jeigu direktyvoje numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, 

taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą: ..............................................................................

Stovint: ...... dB(A), variklio apsisukimų dažniui esant: ... min-1

Važiuojant: ...... dB(A)
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46.1. Išmetami teršalai (6):

Patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio

akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip 

pat nurodykite įgyvendinimo etapą:

1. bandymo procedūra: …

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dūmai (patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)): … Kietosios dalelės: ......

2. bandymo procedūra (jei taikoma) …

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: … Kietosios dalelės: ......

46.2. CO2 emisijos/degalų sąnaudos (1) (tik N1):

EB tipo patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai: ......

CO2 emisijos Degalų sąnaudos

Miesto sąlygomis: ...... g/km ..... 1/100 km arba, dujinių degalų atveju, 
m3/100 km (1)

Užmiesčio sąlygomis: ...... g/km ..... 1/100 km arba, dujinių degalų atveju, 
m3/100 km (1)

Bendros ...... g/km ..... 1/100 km arba, dujinių degalų atveju, 
m3/100 km (1)

(1) Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, ir dujiniais degalais, atlikite bandymus su 
abiejų rūšių degalais. Transporto priemonės, kuriose benzino sistema yra pritaikyta avariniams 
tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, bandymo 
metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.
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47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai), jei 

taikoma:

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….

48.1. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams 

vežti skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

48.2. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus tam tikriems gyvūnams vežti 

skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

50. Pastabos 1:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................

  

1 Jei transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga pagal 
Sprendimą 2005/50/EB, gamintojas privalo nurodyti: „Transporto priemonė, kurioje įrengta 
24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga“.
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2 pusė

O1, O2, O3 ir O4 kategorijų komplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės

1. Ašių skaičius: ...... ir ratų skaičius: ......

3. Transporto priemonės bazė: ...... mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Ilgis: ...... mm

6.4. Atstumas tarp sukabintuvo šerdeso ašies ir transporto priemonės galo: ...... mm

6.5. Ploto kroviniui sukrauti ilgis: ...... mm

7.1. Plotis: ...... mm

8. Aukštis: ...... mm

10.3. Transporto priemonės dengiamas žemės plotas (tik O2, O3 ir O4 kategorijos transporto 

priemonėms): ...... m²

11. Galinė iškyša: ...... mm

12.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo masė: ...... kg

14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ...... kg

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

(-ys) sutampa su jos sunkio centru, masė sukabinimo taške: 1. ...... 2. ...... 3. ...... kg 

sukabinimo taške: ...... kg

14.6. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai/ašių grupei tenkanti masė: 1. ...... 2. ...... 3. ...... kg ir 

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

masė sukabinimo taške: ...... kg
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15. Pakeliamosios (-ųjų) ar keičiamos (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: ................

19.2. B, D, E ir H klasės sukabintuvams: didžiausia vilkiko (T) ar transporto priemonių junginio 

masė (jei T < 32 000 kg): ...... kg

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: ......

33.2. Ašis (-ys) su pneumatine pakaba arba su pakaba, pripažįstama ekvivalentiška: taip/ne (1)

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašas:...................................................................................

37. Kėbulo modelis: ..................................................................................................................

39. Bako talpa (tik autocisternoms): ...... m³

43.2. Sukabintuvo patvirtinimo ženklas:.......................................................................................

47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai), jei 

taikoma:

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….
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48.1. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams 

vežti skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

48.2. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus tam tikriems gyvūnams vežti 

skirtoms transporto priemonėms: taip /klasė (-ės): … /ne (1)

50. Pastabos:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................
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II DALIS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Nekomplektinėms transporto priemonėms

(Didžiausias formatas: A4 (210 mm x 297 mm) arba A4 formato aplankas)

1 pusė

Pasirašęs: ..........................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

šiuo dokumentu patvirtinu, kad transporto priemonė:

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

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

Variantas (2): .......................................................................................................................

Versija (2):...........................................................................................................................

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

0.4. Kategorija: ..........................................................................................................................

0.5. Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas: ........................................

Paskutinio transporto priemonės gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (1).........
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0.6. Ženklinimo plokštelių vieta: ................................................................................................

Transporto priemonės identifikavimo numeris: ....................................................................

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta ant važiuoklės:

pagal EB tipo patvirtinime apibūdintą (-us) transporto priemonės tipą (-us) (1)

Bazinė transporto priemonė: Gamintojas: …

EB tipo patvirtinimo numeris: ........................................

Data: ........................................

2 etapas: Gamintojas: ..................................................................................

EB tipo patvirtinimo numeris: ........................................

Data: ........................................

visais atžvilgiais atitinka transporto priemonės tipą (-us), aprašytą (-us) 

EB tipo patvirtinimo numeryje: ........................................

Data: ........................................

Transporto priemonė be papildomų EB tipo patvirtinimų negali būti nuolatos registruota.

............................................................................................................................................

(Vieta) (data)(parašas) pareigos)

Priedai: kiekvieno gamybos etapo atitikties liudijimas.
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2 pusė

M1 kategorijos nekomplektinės transporto priemonės

(Toliau išdėstytos vertės ir vienetai yra nurodyti atitinkamuose norminiuose aktuose numatytoje 

tipo patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties (COP)bandymų rezultatų vertes reikia 

patikrinti taikant atitinkamuose norminiuose aktuose nurodytus metodus ir atsižvelgiant į tuose 

norminiuose aktuose leistinas gamybos atitikties bandymų paklaidas).

1. Ašių skaičius: : ... ir ratų skaičius: ... ......

2. Varančiųjų ašių: ..................................................................................................................

3. Transporto priemonės bazė: .......mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. .......mm 2. .......mm 3. ...... mm

6.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: .......mm

7.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: .......mm

9.1. Sunkio centro aukštis: .......mm

9.2. Didžiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: .......mm

9.3. Mažiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: .......mm

13.1. Mažiausia leistina sukomplektuotos transporto priemonės masė: ... kg

13.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... kg2. ...... kg3. ...... kg

14.3. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti masė: 1. ...... kg2. ...... kg 3. ...... kg

16. Didžiausia leidžiama stogo apkrova: ... kg

17. Didžiausia priekabos (su stabdžiais) masė: ...... kg (be stabdžių): ... kg

18. Didžiausia transporto priemonių junginio masė: ... kg

19.1. Didžiausia priekabos prikabinimo vietos vertikalioji apkrova: ...... kg

20. Variklio gamintojas: ............................................................................................................

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: ...............................................................................

22. Veikimo principas: ..............................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

24. Darbinė galia: ...... cm3

25. Degalai:...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia, ...... kW, esant ….... min-1

27. Sankaba (tipas): ...................................................................................................................



9911/3/06 REV 3 JJ/aj 28
IX PRIEDAS DG C I LT

28. Pavarų dėžė (tipas): .............................................................................................................

29. Pavaros perdavimo skaičius:1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galinis pavaros perdavimo skaičius: ....................................................................................

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: … 2 ašis: … 3 ašis: ......

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašas:...................................................................................

41. Durų skaičius ir konfigūracija:.............................................................................................

42.1. Sėdimųjų vietų skaičius: ir išdėstymas:................................................................................

43.1. Sukabintuvo EB tipo patvirtinimo ženklas, jei yra: ..............................................................

43.3. Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai ir klasės: ......................................................

43.4. Charakteristikos (1): D … /V … /S … /U …

45. Triukšmo lygis:

Patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio

akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip 

pat nurodykite įgyvendinimo etapą:

Stovint: ...... dB(A), variklio apsisukimų dažniui esant: ... min-1

Važiuojant: ...... dB(A)
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46.1. Išmetami teršalai (6):

EB tipo patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio 

norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo 

etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą:

1. bandymo procedūra: …

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dūmai (patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)): … Kietosios dalelės: …

2. bandymo procedūra (jei taikoma) …

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: … CH4: ...... Kietosios dalelės: ......

47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai), jei 

taikoma:

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….
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49. Važiuoklė skirta tik visureigėms transporto priemonėms: taip/ne (1)

50. Pastabos 1:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................

  

1 Jei transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga pagal 
Sprendimą 2005/50/EB, gamintojas privalo nurodyti: „Transporto priemonė, kurioje įrengta 
24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga“.
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2 pusė

M2 ir M3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės

(Toliau išdėstytos vertės ir vienetai yra nurodyti atitinkamuose norminiuose aktuose numatytoje 

tipo patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties bandymų rezultatų vertes reikia patikrinti 

taikant atitinkamuose norminiuose aktuose nurodytus metodus ir atsižvelgiant į tuose norminiuose

aktuose leistinas gamybos atitikties bandymų paklaidas).

1. Ašių skaičius: ...... ir ratų skaičius: ......

2. Varančiųjų ašių: ......

3. Transporto priemonės bazė: ...... mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: ...... mm

6.3. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabintuvo šerdeso ašies: ...... mm

7.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: ...... mm

9.1. Sunkio centro aukštis: ...... mm

9.2. Didžiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: ...... mm

9.3. Mažiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: ...... mm

12.3. Vienos važiuoklės masė: ...... kg
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13.1. Mažiausia leistina sukomplektuotos transporto priemonės masė: ...... kg

13.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... kg

14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ...... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... kg

14.4. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai/ašių grupei tenkanti masė: 

1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... kg

16. Didžiausia leidžiama stogo apkrova: ...... kg

17. Didžiausia priekabos masė: (su stabdžiais): ...... kg; (be stabdžių): ...... kg

18. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautų transporto priemonių junginio masė, kg

19.1. Didžiausia techniškai leidžiama transporto priemonės masė sukabinimo taške, kg

20. Variklio gamintojas: ............................................................................................................

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: ...............................................................................

22. Veikimo principas: ..............................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

24. Darbinė galia: ...... cm3
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25. Degalai:...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia, ...... kW, esant ….... min-1

27. Sankaba (tipas): ...................................................................................................................

28. Pavarų dėžė (tipas): .............................................................................................................

29. Pavaros perdavimo skaičius: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galinis pavaros perdavimo skaičius: ......

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: ...... 4 ašis: ......

33.1. Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine pakaba arba su pakaba, pripažįstama 

ekvivalentiška: taip/ne (1)

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašas:...................................................................................

36. Priekabos stabdžių sistemos tiekimo linijos slėgis: ...... barais

41. Durų skaičius ir konfigūracija:.............................................................................................

43.1. Sukabintuvo patvirtinimo ženklas, jei yra: ......

43.3. Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai ar klasės: .....................................................

43.4. Charakteristikos (1): D … /V … /S … /U …
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45. Triukšmo lygis:

Patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio

akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip 

pat nurodykite įgyvendinimo etapą: .....................................................................................

Stovint: ...... dB(A), variklio apsisukimų dažniui esant: ... min-1

Važiuojant: ...... dB(A)

46.1. Išmetami teršalai (6): ...... EB tipo patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir 

naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du 

arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą: .........................

1. bandymo procedūra .........................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dūmai (patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)): … Kietosios dalelės: ......

2. bandymo procedūra (jei taikoma) …

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC: … CH4: ...... Kietosios dalelės: ......
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47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai), jei 

taikoma:

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….
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49. Važiuoklė skirta tik visureigėms transporto priemonėms: taip/ne (1)

50. Pastabos 1:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................

  

1 Jei transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga pagal 
Sprendimą 2005/50/EB, gamintojas privalo nurodyti: „Transporto priemonė, kurioje įrengta 
24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga“.
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2 pusė

N1, N2 ir N3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės

Toliau išdėstytos vertės ir vienetai yra nurodyti atitinkamuose norminiuose aktuose numatytoje tipo 

patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties bandymų rezultatų vertes reikia patikrinti taikant 

atitinkamuose norminiuose aktuose nurodytus metodus ir atsižvelgiant į tuose norminiuose aktuose 

leistinas gamybos atitikties bandymų paklaidas).

1. Ašių skaičius: ...... ir ratų skaičius: ......

2. Varančiųjų ašių: ......

3. Transporto priemonės bazė: ...... mm

4.2. Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo 

atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio ...... mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: ...... mm

6.3. Atstumas tarp transporto priemonės priekio ir sukabintuvo šerdeso ašies: ...... mm

7.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: ...... mm

9.1. Sunkio centro aukštis: ...... mm

9.2. Didžiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: ...... mm

9.3. Mažiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: ...... mm
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12.3. Vienos važiuoklės masė: ...... kg

13.1. Mažiausia leistina sukomplektuotos transporto priemonės masė: ...... kg

13.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... kg

14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ...... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... kg

14.4. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai/ašių grupei tenkanti masė: 

1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... kg

15. Pakeliamosios (-ųjų) ar keičiamos (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

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

priemonė – tai:

17.1. Priekaba su grąžulu: ...................................................................................................

17.2. Puspriekabė: ...............................................................................................................

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

17.4. Didžiausia priekabos (be stabdžių) masė: ...... kg

18. Didžiausia transporto priemonių junginio masė: ...... kg

19.1. Didžiausia priekabos prikabinimo vietos vertikalioji apkrova: ...... kg

20. Variklio gamintojas: ............................................................................................................

21. Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: ...............................................................................
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22. Veikimo principas: ..............................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:...........................................................................................

24. Darbinė galia: ...... cm3

25. Degalai:...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia, ...... kW, esant ….... min-1

27. Sankaba (tipas):

28. Pavarų dėžė (tipas): .............................................................................................................

29. Pavaros perdavimo skaičius: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galinis pavaros perdavimo skaičius: ....................................................................................

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: ...... 4 ašis: ......

33.1. Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine pakaba arba su pakaba, pripažįstama 

ekvivalentiška: taip/ne (1)

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašymas:..............................................................................

36. Slėgis priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijoje: ...... barais

41. Durų skaičius ir konfigūracija:.............................................................................................
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42.1. Sėdimųjų vietų skaičius ir išdėstymas:.................................................................................

43.1. Sukabintuvo EB tipo patvirtinimo ženklas, jei yra: ..............................................................

43.3. Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai ir klasės: ......................................................

43.4. Charakteristikos (1): D … /V … /S … /U …

45. Triukšmo lygis:

Patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio

akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip 

pat nurodykite įgyvendinimo etapą: .....................................................................................

Stovint: ...... dB(A), variklio apsisukimų dažniui esant: ... min-1

Važiuojant: ...... dB(A)

46.1. Išmetami teršalai (6): EB tipo patvirtinimui taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio 

iš dalies keičiančio norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba 

daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodykite įgyvendinimo etapą:.................................

1. bandymo procedūra .........................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Dūmai (patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)): … Kietosios dalelės: ......

2. bandymo procedūra (jei taikoma) …

CO: ...... NOx: ...... NMHC: … CH4: … Kietosios dalelės: ......
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47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai), jei 

taikoma:

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….

48.1. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams 

vežti skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

48.2. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus tam tikriems gyvūnams vežti 

skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

49. Važiuoklė skirta tik visureigėms transporto priemonėms: taip/ne (1)

50. Pastabos 1:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................

  

1 Jei transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga pagal 
Sprendimą 2005/50/EB, gamintojas privalo nurodyti: „Transporto priemonė, kurioje įrengta 
24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga“.
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2 pusė

O1, O2, O3 ir O4 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės

1. Ašių skaičius: ...... ir ratų skaičius: ......

3. Transporto priemonės bazė: ...... mm

5. Ašies (-ių) vežė: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: ...... mm

6.4. Atstumas tarp sukabintuvo šerdeso ašies ir transporto priemonės galo: ...... mm

7.2. Didžiausiasis leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: ...... mm

9.1. Sunkio centro aukštis: ...... mm

9.2. Didžiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: ...... mm

9.3. Mažiausias leistinas sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro aukštis: ...... mm

12.3. Vienos važiuoklės masė: ...... kg

13.1. Mažiausia leistina sukomplektuotos transporto priemonės masė: ...... kg

13.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. ...... 2. ...... 3. ...... kg

14.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ...... kg

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

(-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova: 1. ...... 2. ...... 3. ...... kg 

sukabinimo taške: ...... kg
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14.6. Techniškai leidžiama kiekvienai ašiai/ašių grupei tenkanti masė: 1. ...... 2. ...... 3. ...... ir 
jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, 
sukabintuvo apkrova: ...... kg

15. Pakeliamosios (-ųjų) ar keičiamos (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: ................

19.2. B, D, E ir H klasės sukabintuvams: didžiausia vilkiko (T) ar transporto priemonių junginio 
masė (jei T < 32 000 kg): ...... kg

32. Padangos ir ratai: 1 ašis: ...... 2 ašis: ...... 3 ašis: ......

33.2. Ašis (-ys) su pneumatine pakaba arba su pakaba, pripažįstama ekvivalentiška: taip/ne (1)

34. Vairo mechanizmas, vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas: ............................

35. Trumpas stabdymo sistemos aprašas:...................................................................................

43.2. Sukabintuvo EB tipo patvirtinimo ženklas: ..........................................................................

43.3. Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai ir klasės: ......................................................

43.4. Charakteristikos (1): D … /V … /S … /U …

47. Variklio galia, už kurią nustatytas mokestis arba nacionalinis kodo numeris (-iai), jei 

taikoma:

Belgija: ………………… Čekija: ………............. Danija: ………………...

Vokietija: ……………….. Estija: ……………….. Graikija: ……………….

Ispanija: …………………… Prancūzija: …………… Airija: ……………….....

Italija: ……………………. Kipras: ……………… Latvija: ……………….

Lietuva: …………......…… Liuksemburgas:………. Vengrija: ……………..

Malta: ................................. Nyderlandai: .................. Austrija: ........................

Lenkija: ………………….. Portugalija: …………… Slovėnija: ……………..

Slovakija: ………………... Suomija: ………………. Švedija: ………………

Jungtinė Karalystė: ……….
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48.1. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams 

vežti skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

48.2. EB tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus tam tikriems gyvūnams vežti 

skirtoms transporto priemonėms: taip/klasė (-ės): … /ne (1)

50. Pastabos:

51. Išimtys: ...............................................................................................................................
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X PRIEDAS

GAMYBOS ATITIKTIES PROCEDŪROS

0. TIKSLAI

Gamybos atitikties procedūrų tikslas – užtikrinti, kad kiekviena pagaminta transporto 

priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitiktų patvirtinto tipo 

reikalavimus.

Procedūras sudaro toliau nurodytų kokybės valdymo sistemų įvertinimas, toliau nurodytas 

kaip pradinis įvertinimas 1, patvirtinimo objekto patikrinimas ir su produktu susijusi 

kontrolė, nurodyti toliau kaip produkto atitikties priemonės.

1. PRADINIS ĮVERTINIMAS

1.1. Valstybės narės EB tipo tvirtinančioji institucija, prieš suteikdama EB tipo patvirtinimą, 

turi patikrinti, ar numatytos pakankamos priemonės ir procedūros, kurios užtikrintų 

veiksmingą kontrolę, kad gaminamos sudėtinės dalys, sistemos, atskiri techniniai mazgai 

ar transporto priemonės atitiktų patvirtintąjį tipą.

  

1 Įvertinimo planavimo ir atlikimo gairės pateiktos suderintame standarte ISO 10011, 1, 2 ir 
3 dalys, 1991 m.
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1.2. 1.1 poskyrio nuostatos vykdomos pagal EB tipo patvirtinimą suteikiančios institucijos 

reikalavimus.

Tą instituciją turi patenkinti pradinis įvertinimas ir toliau 2 dalyje nurodytos produkto 

pradinės atitikties priemonės, atsižvelgiant, jeigu būtina, į vieną iš toliau 1.2.1–

1.2.3 punktuose apibūdintų priemonių arba į visų ar kelių (priklausomai nuo poreikio) 

priemonių derinį.

1.2.1. Faktinį pradinį įvertinimą ir (arba) produkto atitikties priemonių patikrinimą atlieka 

patvirtinimą suteikianti EB tipo tvirtinimo institucija arba jos vardu veikianti paskirta 

įstaiga.

1.2.1.1. Svarstydama atliktino pradinio įvertinimo apimtį EB tipo tvirtinančioji institucija gali 

atsižvelgti į esamą informaciją, susijusią su:

– toliau 1.2.3 punkte apibūdintu gamintojo, kuriam nebuvo suteikta kvalifikacija arba 

kuris nebuvo pripažintas pagal tą punktą, sertifikavimu,

– sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo atveju – su kokybės 

sistemos įvertinimais, kuriuos transporto priemonės gamintojas (-ai) atlieka sudėtinės 

dalies ar atskiro techninio mazgo gamintojo patalpose pagal vieną arba daugiau 

pramonės sektoriaus specifikacijų, atitinkančių suderinto standarto EN ISO 9002 -

1999 reikalavimus arba suderinto standarto EN ISO 9001 - 2000, su leistina išimtimi 

dėl reikalavimų, susijusių su projektavimo ir tobulinimo koncepcijomis (7.3 poskyris 

„Klientų patenkinimas ir nuolatinis tobulinimas“), reikalavimus.
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1.2.2. Faktinį pradinį produkto atitikties priemonių įvertinimą ir (arba) patikrinimą taip pat gali 

atlikti kitos valstybės narės EB tipo tvirtinančioji institucija arba šiam tikslui EB tipo 

tvirtinančiosios institucijos paskirta įstaiga. Tokiu atveju kitos valstybės narės EB tipo 

tvirtinančioji institucija parengia atitikties pareiškimą, kuriame nurodo sritis ir gamybos 

įmones, kurias ji laiko susijusiomis su produktu (-ais), kuriam (-iems) suteiktinas EB tipo 

patvirtinimas, ir nurodo direktyvą ar reglamentą, pagal kurį tie produktai turi būti 

patvirtinti 1. Kitos valstybės narės EB tipo tvirtinančioji institucija, gavusi tipo patvirtinimą 

suteikiančios valstybės narės EB tipo tvirtinančiosios institucijos paraišką dėl atitikties 

pareiškimo, nedelsdama nusiunčia atitikties pareiškimą arba nurodo, kad ji negali pateikti 

tokio pareiškimo. Atitikties pareiškime būtinai turi būti nurodyta:

Grupė ar bendrovė: (pvz.: XYZ Automotive)

Smulkesnis padalinys: (pvz.: Europos skyrius)

Gamyklos/gamybos vieta: (pvz.: 1 variklių gamykla (Jungtinė Karalystė), 
2 Transporto priemonių gamykla (Vokietija))

Transporto priemonių/sudėtinių 
dalių skalė:

(pvz.: visi kategorijos M1 modeliai)

Įvertintos sritys: (pvz.: variklių surinkimas, kėbulų presavimas ir 
surinkimas, transporto priemonių surinkimas)

Išnagrinėti dokumentai: (pvz.: bendrovės ir gamybos vietos kokybės vadovas bei 
procedūros)

Įvertinimas: (pvz.: atliktas 2001 9 18–30)
(pvz.: stebėsenos vizitas planuojamas: 2002 m. kovo mėn.)

  

1 Pavyzdžiui, atitinkamą atskirą direktyvą, jei patvirtintinas produktas yra sistema, sudėtinė 
dalis ar techninis mazgas, ir Direktyvą .../.../EB*, jeigu tai yra visa transporto priemonė.

* OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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1.2.3. EB tipo tvirtinančioji institucija taip pat turi pripažinti tinkamą gamintojo liudijimą pagal 

suderinto standarto EN ISO 9002 - 1994 (jo taikymo sritis apima gamybos vietas ir 

patvirtintiną (-us) produktą (-us)) arba pagal suderinto standarto EN ISO 9001 - 2000 su 

leistina išimtimi dėl reikalavimų, susijusių su projektavimo ir tobulinimo koncepcijomis 

(7.3 poskyris „Klientų patenkinimas ir nuolatinis tobulinimas“), reikalavimus. Gamintojas 

turi pateikti išsamius duomenis apie sertifikavimą ir įsipareigoti pranešti EB tipo 

tvirtinančiajai institucijai apie visus sertifikavimo galiojimo arba taikymo srities keitimus.

1.3. Jeigu EB tipo patvirtinimas suteikiamas visai transporto priemonei, pradinių įvertinimų, 

kurie buvo atlikti suteikiant tipo patvirtinimą transporto priemonės sistemoms, sudėtinėms 

dalims ir techniniams mazgams, neprivaloma pakartoti, tačiau tie įvertinimai papildomi 

įvertinimu, apimančiu su visos transporto priemonės surinkimu susijusias vietas ir veiklas, 

kurioms nebuvo taikyti ankstesni įvertinimai.
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2. PRODUKTO ATITIKTIES PRIEMONĖS

2.1. Kiekviena pagal šią ar atskirą direktyvą ar reglamentą patvirtinta transporto priemonė, 

sistema, sudėtinė dalis arba atskiras techninis mazgas turi būti pagamintas taip, kad atitiktų 

tipą, patvirtintą pagal šios direktyvos arba atskiros direktyvos ar reglamento, įtraukto į 

IV arba XI priede pateiktą išsamų sąrašą, reikalavimus.

2.2. Valstybės narės EB tipo tvirtinančioji institucija, suteikdama EB tipo patvirtinimą, turi 

patikrinti, ar parengtos nustatytus reikalavimus atitinkančios priemonės ir dokumentais 

pagrįsti kontrolės planai, dėl kurių su gamintoju turi būti susitarta suteikiant kiekvieną 

patvirtinimą, kad nustatytais intervalais būtų atlikti tie bandymai arba susiję patikrinimai, 

kurie yra būtini siekiant patikrinti, ar tebesilaikoma patvirtinto tipo reikalavimų, įskaitant 

visų pirma, jeigu taikoma, atskirose direktyvose ar reglamentuose nurodytus bandymus.

2.3. EB tipo patvirtinimo turėtojas, visų pirma, turi:

2.3.1. užtikrinti, kad būtų parengtos ir taikomos veiksmingos procedūros kontroliuoti, ar 

produktai (transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys arba atskiri techninių mazgai) 

atitinka patvirtintą tipą;

2.3.2. turėti galimybę naudotis bandymų arba kita reikiama įranga, kuri yra būtina siekiant 

patikrinti, ar laikomasi kiekvieno patvirtinto tipo reikalavimų;

2.3.3. užtikrinti, kad duomenys apie bandymų ar patikrinimų rezultatus būtų užregistruoti ir kad 

pridedamais dokumentais būtų naudotis pagal susitarimą su tipo tvirtinančiąja institucija 

nustatytą laikotarpį. Tas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 10 metų;
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2.3.4. analizuoti kiekvieno bandymo tipo arba patikrinimo rezultatus siekiant, kad būtų 

patikrintas ir užtikrintas produkto rodiklių pastovumas, pramonės gaminių variantams 

taikant leistinąsias nuolaidas;

2.3.5. užtikrinti, kad su kiekvieno tipo produktais būtų atlikti bent šioje direktyvoje ar 

reglamentuose nustatyti patikrinimai ir bandymai, nustatyti taikomose atskirose 

direktyvose ar reglamentuose, kurių išsamus sąrašas pateiktas IV arba XI priede;

2.3.6. užtikrinti, kad nustačius, jog bet kokio pavyzdžių arba bandinių rinkinio atitinkamo tipinio 

bandymo ar patikrinimo rezultatai neatitinka privalomų reikalavimų, būtų paimti kiti 

bandiniai ir atliktas kitas bandymas ar patikrinimas. Būtina imtis visų reikiamų priemonių, 

kad atitinkama produkcija vėl atitiktų reikalavimus;

2.3.7. visos transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atveju iš 2.3.5 punkte nurodytųjų 

patikrinimų atliekami tik tie, kuriais patikrinamas surinkimo specifikacijos teisingumas 

atsižvelgiant į patvirtinimą, ir visų pirma III priede nustatyto informacinio dokumento bei 

informacijos, kuri reikalinga šios direktyvos IX priede pateiktiems atitikties liudijimams, 

teisingumas.

3. NUOLATINIO TIKRINIMO PRIEMONĖS

3.1. EB tipo patvirtinimą suteikusi institucija bet kada gali patikrinti, ar kiekvienoje gamybos 

vietoje taikomi atitikties kontrolės metodai atitinka reikalavimus.

3.1.1. Įprastomis priemonėmis kontroliuojamas šio priedo 1.2 punkte nustatytų procedūrų 

(pradinis įvertinimas ir produkto atitiktis) nuolatinis veiksmingumas.

3.1.1.1. Sertifikavimo įstaigos (kuriai buvo suteikta kvalifikacija arba kuri buvo pripažinta pagal 

šio priedo 1.2.3 punktą) vykdoma priežiūra turi būti laikoma atitinkančia 3.1.1 punkto 

reikalavimus atsižvelgiant į procedūras, nustatytas pradiniame įvertinime (1.2.3 punktas).
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3.1.1.2. EB tipo tvirtinančioji institucija patikrinimus (išskyrus nurodytuosius 3.1.1.1 punkte) 

paprastai atlieka taip dažnai, kad būtų užtikrinta, jog pagal šio priedo 1 ir 2 skirsnius 

atliekami atitinkami patikrinimai būtų pakartoti per laikotarpį, kuris atitiktų tipo 

tvirtinančiosios institucijos sukurtą pasitikėjimo dvasią.

3.2. Per kiekvieną patikrinimą tikrintojui pateikiami bandymų arba tikrinimų ir gamybos 

užrašai; visų pirma tų bandymų arba patikrinimų, kurių dokumentus rengti buvo privaloma 

pagal šio priedo 2.2 punktą, užrašai.

3.3. Jeigu tai padaryti leidžia bandymo pobūdis, tikrintojas gali pasirinkti atsitiktinius 

pavyzdžius, kurie bus patikrinti gamintojo laboratorijoje (arba kuriuos patikrins techninė 

tarnyba, jeigu taip numatoma atskiroje direktyvoje ar reglamente). Mažiausią pavyzdžių 

skaičių galima nustatyti pagal gamintojo savų patikrinimų rezultatus.

3.4. Kai kontrolės lygis yra nepakankamas arba kai atrodo būtina patikrinti pagal 2.4.2 punktą 

atliktų bandymų rezultatus, inspektorius parenka pavyzdžius, kurie siunčiami EB tipo 

patvirtinimo bandymus atlikusiai techninei tarnybai.

3.5. Tais atvejais, jeigu tikrinant arba atliekant pakartotinį patikrinimą buvo nustatyti privalomų 

reikalavimų neatitinkantys rezultatai, EB tipo tvirtinančioji institucija turi užtikrinti, kad 

būtų imtasi visų būtinų veiksmų produkcijos atitikčiai kuo greičiau atkurti.
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XI PRIEDAS

SPECIALIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ POBŪDIS IR SU JOMIS 

SUSIJUSIOS NUOSTATOS

1 priedėlis

Automobiliai furgonai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai ir katafalkai

Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Triukšmo lygiai 70/157/EEB H G+H G+H G+H

2 Emisijos 70/220/EEB Q G+Q G+Q G+Q

3 Degalų bakai/Galiniai apsauginiai 
įtaisai

70/221/EEB F F F F

4 Vieta galiniam valstybinio numerio 
ženklui

70/222/EEB X X X X

5 Vairavimo sistema 70/311/EEB X G G G

6 Durų skląsčiai ir vyriai 70/387/EEB B G+B

7 Garso signalas 70/388/EEB X X X X

8 Netiesioginio matymo įtaisai 71/127/EEB X G G G

9 Stabdymas 71/320/EEB X G G G
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Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Radijo trukdžių slopinimas 72/245/EEB X X X X

11 Dyzelino dūmai 72/306/EEB H H H H

12 Vidaus įranga 74/60/EEB C G+C

13 Apsaugos nuo vagysčių sistema ir 
imobilizatorius

74/61/EEB X G G G

14 Vairavimo įtaiso savybės smūgio 
metu

74/297/EEB X G

15 Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB D G+D G+D G+D

16 Išorinės iškyšos 74/483/EEB X – kabina;
A – likusi 

dalis

G – kabina;
A – likusi 

dalis

17 Spidometras ir atbulinės eigos pavara 75/443/EEB X X X X

18 Identifikavimo plokštelės 76/114/EEB X X X X

19 Saugos diržų tvirtinimo įtaisai 76/115/EEB D G+L G+L G+L

20 Apšvietimo ir šviesos signalų įranga 76/756/EEB A+N A+G+N –
kabina; 
A+N –

likusi dalis

A+G+N 
–

kabina; 
A+N –
likusi 
dalis

A+G+N 
–

kabina; 
A+N –
likusi 
dalis

21 Atšvaitai 76/757/EEB X X X X

22 Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai 
gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, 
stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai 
ir dienos žibintai

76/758/EEB X X X X

23 Posūkių žibintai 76/759/EEB X X X X
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Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Galinio valstybinio numerio ženklo 
žibintai

76/760/EEB X X X X

25 Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes) 76/761/EEB X X X X

26 Priekiniai rūko žibintai 76/762/EEB X X X X

27 Vilkimo kabliai 77/389/EEB E E E E

28 Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB X X X X

29 Atbulinės eigos žibintai 77/539/EEB X X X X

30 Stovėjimo žibintai 77/540/EEB X X X X

31 Saugos diržai 77/541/EEB D G+M G+M G+M

32 Priekinis matomumas 77/649/EEB X G

33 Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB X X X X

34 Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas 78/317/EEB X G+O O O

35 Apliejiklis/valytuvas 78/318/EEB X G+O O O

36 Šildymo sistemos 2001/56/EB X X X X

37 Ratų apsaugai 78/549/EEB X G

38 Galvos atramos 78/932/EEB D G+D

39 CO2 emisijos/degalų sąnaudos 80/1268/EEB NT NT

40 Variklio galia 80/1269/EEB X X X X

41 Dyzelino emisijos 88/77/EEB H G+H G+H G+H
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Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Masės ir matmenys (automobilių) 92/21/EEB X X

45 Beskeveldris stiklas 92/22/EEB J G+J G+J G+J

46 Padangos 92/23/EEB X G G G

47 Greičio ribotuvai 92/24/EEB X

48 Masės ir matmenys (kitų nei nurodyta 
44 punkte transporto priemonių)

97/27/EB X X

50 Sukabintuvai 94/20/EB X G G G

51 Degumas 95/28/EB G –
kabina;

X –
likusi 
dalis

52 Miesto ir tolimojo susisiekimo 
autobusai

2001/85/EB A A

53 Priekinis smūgis 96/79/EB NT NT

54 Šoninis smūgis 96/27/EB NT NT

58 Pėsčiųjų apsauga 2003/102/EB X

(1) Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.
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2 priedėlis

Šarvuotosios transporto priemonės

Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Triukšmo lygiai 70/157/EEB X X X X X X

2 Emisijos 70/220/EEB A A A A A A

3 Degalų bakai/Galiniai 
apsauginiai įtaisai

70/221/EEB X X X X X X X X X X

4 Vieta galiniam valstybinio 
numerio ženklui

70/222/EEB X X X X X X X X X X

5 Vairavimo sistema 70/311/EEB X X X X X X X X X X

6 Durų skląsčiai ir vyriai 70/387/EEB X X X X

7 Garso signalas 70/388/EEB A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Netiesioginio matymo 
įtaisai

71/127/EEB A A A A A A

9 Stabdymas 71/320/EEB X X X X X X X X X X

10 Radijo trukdžių slopinimas 72/245/EEB X X X X X X X X X X

11 Dyzelino dūmai 72/306/EEB X X X X X X

12 Vidaus įranga 74/60/EEB A

13 Apsaugos nuo vagysčių 
sistema ir imobilizatorius

74/61/EEB X X X X X X

14 Vairavimo įtaiso savybės 
smūgio metu

74/297/EEB NT NT

15 Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB X D D D D D
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Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Išorinės iškyšos 74/483/EEB A

17 Spidometras ir atbulinės 
eigos pavara

75/443/EEB X X X X X X

18 Identifikavimo plokštelės 76/114/EEB X X X X X X X X X X

19 Saugos diržų tvirtinimo 
įtaisai

76/115/EEB A A A A A A

20 Apšvietimo ir šviesos 
signalų įranga

76/756/EEB A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

21 Atšvaitai 76/757/EEB 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 X X X X X X X X X X

23 Posūkių žibintai 76/759/EEB X X X X X X X X X X

24 Galinio valstybinio numerio 
ženklo žibintai

76/760/EEB X X X X X X X X X X

25 Priekiniai žibintai (įskaitant 
lemputes)

76/761/EEB X X X X X X

26 Priekiniai rūko žibintai 76/762/EEB X X X X X X

27 Vilkimo kabliai 77/389/EEB A A A A A A

28 Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB X X X X X X X X X X

29 Atbulinės eigos žibintai 77/539/EEB X X X X X X X X X X

30 Stovėjimo žibintai 77/540/EEB X X X X X X
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Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Saugos diržai 77/541/EEB A A A A A A

32 Priekinis matomumas 77/649/EEB S

33 Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB X X X X X X

34 Atšildymas/Aprasojimo 
pašalinimas

78/317/EEB A O O O O O

35 Apliejiklis/valytuvas 78/318/EEB A O O O O O

36 Šildymo sistemos 2001/56/EB X X X X X X X X X X

37 Ratų apsaugai 78/549/EEB X

38 Galvos atramos 78/932/EEB X

39 CO2 emisijos/degalų 
sąnaudos

80/1268/EEB NT

40 Variklio galia 80/1269/EEB X X X X X X

41 Dyzelino emisijos 88/77/EEB A X X X X X

42 Šoninės apsaugos 
priemonės

89/297/EEB X X X X

43 Purslų taškymą ribojantys 
įtaisai

91/226/EEB X X X X

44 Masės ir matmenys 
(automobilių)

92/21/EEB X

45 Beskeveldris stiklas 92/22/EEB NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT

46 Padangos 92/23/EEB A A A A A A A A A A

47 Greičio ribotuvai 92/24/EEB X X X
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Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Masės ir matmenys (kitų 
nei nurodyta 44 punkte 
transporto priemonių)

97/27/EB X X X X X X X X X

49 Kabinų išorinės iškyšos 92/114/EEB A A A

50 Sukabintuvai 94/20/EB X X X X X X X X X X

51 Degumas 95/28/EB X

52 Miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusai

2001/85/EB A A

53 Priekinis smūgis 96/79/EB NT

54 Šoninis smūgis 96/27/EB NT NT

56 Transporto priemonės, 
skirtos pavojingiems 
kroviniams vežti

98/91/EB X (1) X (1) X (1) X 
(1)

X 
(1)

X 
(1)

X 
(1)

57 Priekinė apsauga nuo 
palindimo

2000/40/EB X X

58 Pėsčiųjų apsauga 2003/102/EB NT NT

(1) Direktyvos 98/91/EB reikalavimai yra taikomi tik tada, kai gamintojas pateikia paraišką dėl transporto priemonių, 
skirtų pavojingiems kroviniams vežti, EB tipo patvirtinimo.
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3 priedėlis

Kitos specialios paskirties transporto priemonės (įskaitant gyvenamąsias priekabas)

Paraiškos dėl išimčių patenkinamos tik tuo atveju, jeigu gamintojas įrodo tvirtinančiajai institucijai, 

kad transporto priemonė dėl savo specialios paskirties negali atitikti visų reikalavimų.

Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Triukšmo lygiai 70/157/EEB H H H H H

2 Emisijos 70/220/EEB Q Q Q Q Q

3 Degalų bakai/Galiniai 
apsauginiai įtaisai

70/221/EEB F F F F F X X X X

4 Vieta galiniam 
valstybinio numerio 
ženklui

70/222/EEB A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Vairavimo sistema 70/311/EEB X X X X X X X X X

6 Durų skląsčiai ir vyriai 70/387/EEB B B B

7 Garso signalas 70/388/EEB X X X X X

8 Galinio vaizdo 
matomumas

71/127/EEB X X X X X

9 Stabdymas 71/320/EEB X X X X X X X X X

10 Radijo trukdžių 
slopinimas

72/245/EEB X X X X X X X X X

11 Dyzelino dūmai 72/306/EEB H H H H H

13 Apsaugos nuo vagysčių 
sistema ir 
imobilizatorius

74/61/EEB X X X X X

14 Vairavimo įtaiso 
savybės smūgio metu

74/297/EEB X
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Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB D D D D D

17 Spidometras ir atbulinės 
eigos pavara

75/443/EEB X X X X X

18 Identifikavimo 
plokštelės

76/114/EEB X X X X X X X X X

19 Saugos diržų tvirtinimo 
įtaisai

76/115/EEB D D D D D

20 Apšvietimo ir šviesos 
signalų įranga

76/756/EEB A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Atšvaitai 76/757/EEB 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 X X X X X X X X X

23 Posūkių žibintai 76/759/EEB X X X X X X X X X

24 Galinio valstybinio 
numerio ženklo žibintai

76/760/EEB X X X X X X X X X

25 Priekiniai žibintai 
(įskaitant lemputes)

76/761/EEB X X X X X

26 Priekiniai rūko žibintai 76/762/EEB X X X X X

27 Vilkimo kabliai 77/389/EEB A A A A A

28 Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB X X X X X X X X X

29 Atbulinės eigos žibintai 77/539/EEB X X X X X X X X X

30 Stovėjimo žibintai 77/540/EEB X X X X X

31 Saugos diržai 77/541/EEB D D D D D
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Punktas Dalykas Nuoroda į 
norminį aktą M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB X X X X X

34 Atšildymas/Aprasojimo 
pašalinimas

78/317/EEB O O O O O

35 Apliejiklis/valytuvas 78/318/EEB O O O O O

36 Šildymo sistemos 2001/56/EB X X X X X X X X X

40 Variklio galia 80/1269/EEB X X X X X

41 Dyzelino emisijos 88/77/EEB H H H H H

42 Šoninės apsaugos 
priemonės

89/297/EEB X X X X

43 Purslų taškymą 
ribojantys įtaisai

91/226/EEB X X X X

45 Beskeveldris stiklas 92/22/EEB J J J J J J J J J

46 Padangos 92/23/EEB X X X X X X X X X

47 Greičio ribotuvai 92/24/EEB X X X

48 Masė ir matmenys 97/27/EB X X X X X X X X X

49 Kabinų išorinės iškyšos 92/114/EEB X X X

50 Sukabintuvai 94/20/EB X X X X X X X X X

51 Degumas 95/28/EB X

52 Miesto ir tolimojo 
susisiekimo autobusai

2001/85/EB X X

54 Šoninis smūgis 96/27/EB A

56 Transporto priemonės, 
skirtos pavojingiems 
kroviniams vežti

98/91/EB X X X X X X

57 Priekinė apsauga nuo 
palindimo

2000/40/EB X X

58 Pėsčiųjų apsauga 2003/102/EB NT
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4 priedėlis

Mobilieji kranai

Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą N3 kategorijos mobilieji kranai

1 Triukšmo lygiai 70/157/EEB T

2 Emisijos 70/220/EEB X

3 Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai 70/221/EEB X

4 Vieta galiniam valstybinio numerio 
ženklui

70/222/EEB X

5 Vairavimo sistema 70/311/EEB X leidžiama vairuoti gervę

6 Durų skląsčiai ir vyriai 70/387/EEB A

7 Garso signalas 70/388/EEB X

8 Galinio vaizdo matomumas 71/127/EEB X

9 Stabdymas 71/320/EEB U

10 Radijo trukdžių slopinimas 72/245/EEB X

11 Dyzelino dūmai 72/306/EEB X

12 Vidaus įranga 74/60/EEB X

13 Apsaugos nuo vagysčių sistema ir 
imobilizatorius

74/61/EEB X

15 Sėdynių tvirtumas 74/408/EEB D

17 Spidometras ir atbulinės eigos pavara 75/443/EEB X

18 Identifikavimo plokštelės 76/114/EEB X

19 Saugos diržų tvirtinimo įtaisai 76/115/EEB D
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Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą N3 kategorijos mobilieji kranai

20 Apšvietimo ir šviesos signalų įranga 76/756/EEB A+Y

21 Atšvaitai 76/757/EEB X

22 Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai 
gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, 
stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir 
dienos žibintai

76/758/EEB X

23 Posūkių žibintai 76/759/EEB X

24 Galinio valstybinio numerio ženklo 
žibintai

76/760/EEB X

25 Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes) 76/761/EEB X

26 Priekiniai rūko žibintai 76/762/EEB X

27 Vilkimo kabliai 77/389/EEB A

28 Galiniai rūko žibintai 77/538/EEB X

29 Atbulinės eigos žibintai 77/539/EEB X

30 Stovėjimo žibintai 77/540/EEB X

31 Saugos diržai 77/541/EEB D

33 Valdiklių žymėjimas 78/316/EEB X

34 Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas 78/317/EEB O

35 Apliejiklis/valytuvas 78/318/EEB O

36 Šildymo sistemos 2001/56/EB X

40 Variklio galia 80/1269/EEB X

41 Dyzelino emisijos 88/77/EEB V
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Punktas Dalykas Nuoroda į norminį 
aktą N3 kategorijos mobilieji kranai

42 Šoninės apsaugos priemonės 89/297/EEB X

43 Purslų taškymą ribojantys įtaisai 91/226/EEB X

45 Beskeveldris stiklas 92/22/EEB J

46 Padangos 92/23/EEB A, su sąlyga, kad įvykdyti ISO 10571 -
1995 (E) ar 1998 m. ETRTO standartų 

vadovo reikalavimai.

47 Greičio ribotuvai 92/24/EEB X

48 Masė ir matmenys 97/27/EB X

49 Kabinų išorinės iškyšos 92/114/EEB X

50 Sukabintuvai 94/20/EB X

57 Priekinė apsauga nuo palindimo 2000/40/EB X
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Raidžių reikšmės

X Taikomos tik tos išimtys, kurios nurodytos norminiame akte.

NT Šiai transporto priemonei šis norminis aktas netaikomas (reikalavimų nėra).

A Išimtis taikyti leidžiama tik tuomet, jei laikytis visų reikalavimų neįmanoma dėl specialios 

paskirties. Gamintojas turi įrodyti tipą tvirtinančiajai institucijai, kad transporto priemonė 

dėl savo specialios paskirties negali atitikti visų reikalavimų.

B Taikoma tik durims, pro kurias patenkama prie sėdynių, skirtų įprastiniam naudojimui 

transporto priemonei važiuojant keliu, ir kai atstumas tarp sėdynės „R“ taško ir durų 

paviršiaus vidutinės plokštumos, matuojant statmenai transporto priemonės išilginei 

vidurinei plokštumai, yra ne didesnis kaip 500 mm.

C Taikoma tik tai transporto priemonės daliai, kuri yra priešais galinę sėdynę, skirtą 

įprastiniam naudojimui transporto priemonei važiuojant keliu, ir tik smūgių į galvą zonoje, 

apibrėžtoje Direktyvoje 74/60/EEB.

D Taikoma tik sėdynėms, skirtoms įprastiniam naudojimui transporto priemonei važiuojant 

keliu. Sėdynės, skirtos naudojimui transporto priemonei važiuojant keliu, turi būti 

naudotojams aiškiai nurodytos piktograma ar ženklu su atitinkamu tekstu.

E Tik esantys priekyje.

F Leidžiama modifikuoti degalų papildymo vamzdyno išvedžiojimą bei jo ilgį ir perkelti 

baką į kitą vietą transporto priemonės viduje.
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G Reikalavimai pagal bazinės/nekomplektinės transporto priemonės (kurios važiuoklė buvo 

panaudota specialios paskirties transporto priemonei surinkti) kategoriją. 

Nekomplektinių/sukomplektuotų transporto priemonių atveju priimtina, kad būtų laikomasi 

atitinkamos N kategorijos (pagal didžiausią masę) reikalavimų.

H Dujų išmetimo sistemos už paskutinio duslintuvo ilgį be papildomų bandymų leidžiama 

keisti ne daugiau kaip 2 m.

J Visų langų, išskyrus vairuotojo kabinos langus (priekinį stiklą ir šoninius langus), stiklai 

gali būti iš beskeveldrio stiklo arba standaus plastiko.

K Leidžiama įrengti papildomus aliarmo įtaisus.

L Taikoma tik sėdynėms, skirtoms įprastiniam naudojimui transporto priemonei važiuojant 

keliu. Galinėse sėdynėse būtinai reikalaujama juosmens saugos diržų tvirtinimo įtaisų. 

Sėdynės, skirtos naudojimui transporto priemonei važiuojant keliu, turi būti naudotojams 

aiškiai nurodytos piktograma ar ženklu su atitinkamu tekstu.

M Taikoma tik sėdynėms, skirtoms įprastiniam naudojimui transporto priemonei važiuojant 

keliu. Visose galinėse sėdynėse būtinai reikalaujama juosmens saugos diržų. Sėdynės, 

skirtos naudojimui transporto priemonei važiuojant keliu, turi būti naudotojams aiškiai 

nurodytos piktograma ar ženklu su atitinkamu tekstu.

N Su sąlyga, kad yra įrengti visi privalomieji apšvietimo įtaisai ir nepablogėja geometrinis 

matomumas.

O Tinkama sistema turi būti įrengta transporto priemonės priekyje.
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Q Dujų išmetimo sistemos už paskutinio duslintuvo ilgį be papildomų bandymų leidžiama 

keisti ne daugiau kaip 2 m. Tipiškiausiai bazinei transporto priemonei suteiktas EB tipo 

patvirtinimas lieka galioti nepriklausomai nuo standartinio svorio pasikeitimo.

R Su sąlyga, kad galima įmontuoti visų valstybių narių valstybinio numerio ženklus ir jie 

būtų matomi.

S Šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 60 %, o priekinio statramsčio 

kliuvimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 10°.

T Turi būti bandoma tik komplektinė/sukomplektuota transporto priemonė. Transporto 

priemonė gali būti bandoma laikantis Direktyvos 70/157/EEB, su paskutiniais pakeitimais, 

padarytais Direktyva 1999/101/EB. Šios ribinės vertės taikomos dėl Direktyvos 

70/157/EEB I priedo 5.2.2.1 punkto:

Transporto priemonės su mažesnės kaip 75 kW galios varikliais: 81 dB(A)

Transporto priemonės su ne mažesnės kaip 75 kW, bet mažesnės kaip 150 kW galios 

varikliais: 83 dB(A)

Transporto priemonės su ne mažesnės kaip 150 kW galios varikliais: 84 dB(A)

U Turi būti bandoma tik komplektinė/sukomplektuota transporto priemonė. Ne daugiau kaip 

keturias ašis turinčios transporto priemonės turi atitikti visus Direktyvoje 1971/320/EEB 

nustatytus reikalavimus. Nukrypimai leidžiami transporto priemonėse, turinčiose daugiau 

nei 4 ašis, su sąlyga, kad:

jie pateisinami dėl ypatingos konstrukcijos

visi Direktyvoje 71/320/EEB nustatyti stabdymo reikalavimai, susiję su stovėjimu, 

darbiniu stabdymu ir antriniu stabdymu, yra įvykdyti.

V Direktyvos 97/68/EB reikalavimų atitiktis gali būti pripažinta.

Y Su sąlyga, kad yra įrengti visi privalomieji apšvietimo įtaisai.
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XII PRIEDAS

MAŽŲ SERIJŲ IR SERIJOS PABAIGOS APRIBOJIMAI

A. MAŽŲ SERIJŲ APRIBOJIMAI

1. Transporto priemonių, kurias, taikant 22 straipsnį, galima per vienerius metus 

užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti Bendrijoje, skaičius neturi viršyti toliau 

nurodytų skaičių, susijusių su atitinkama transporto priemonės kategorija:

Kategorija Vienetai

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Vieno tipo transporto priemonių, kurias, taikant 23 straipsnį, galima per vienerius metus 

užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti vienoje valstybėje narėje, skaičių nustato ta 

valstybė narė, bet tas skaičius neviršija toliau nurodytų skaičių, susijusių su atitinkama 

transporto priemonės kategorija:

Kategorija Vienetai

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. SERIJOS PABAIGOS APRIBOJIMAI

Didžiausias skaičius komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių, atiduodamų 

eksploatuoti kiekvienoje valstybėje narėje vykdant „serijos pabaigimo“ procedūrą, 

apribojamas vienu iš toliau nurodytų būdų, kurį pasirenka valstybė narė:

– vieno ar kelių tipų transporto priemonių didžiausiasis skaičius M1 kategorijos 

transporto priemonių atveju turi būti ne didesnis kaip 10 %, o visų kitų kategorijų 

atveju – ne didesnis kaip 30 % visų atitinkamų tipų transporto priemonių, pradedamų 

eksploatuoti praėjusiais metais toje valstybėje narėje. Jei tie 10 % (arba atitinkamai 

30 %) yra mažiau kaip 100 transporto priemonių, valstybė narė gali leisti pradėti 

eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių;

– iš bet kokio vieno tipo transporto priemonių galima rinktis tik transporto priemones, 

turinčias galiojantį atitikties liudijimą, kuris buvo išduotas transporto priemonės 

pagaminimo dieną arba vėliau ir kuris tebegaliojo bent tris mėnesius po to liudijimo 

išdavimo dienos, tačiau vėliau nustojo galioti įsigaliojus norminiam aktui.
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XIII PRIEDAS

DALIŲ AR ĮRANGOS, KURIOS GALI KELTI RIMTĄ PAVOJŲ SISTEMŲ, BŪTINŲ 

TRANSPORTO PRIEMONĖS SAUGUMUI ARBA JOS APLINKĄ TAUSOJANČIAM 

VEIKIMUI, EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAMS, TINKAMOMS BANDYMŲ 

PROCEDŪROMS, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO NUOSTATOMS, TINKAMAM VEIKIMUI, 

SĄRAŠAS

I Dalys ar įranga, turinčios didelės įtakos transporto priemonės saugumui

Detalės 

Nr.

Detalės 

aprašymas

Eksploatavimo 

reikalavimas

Bandymo 

procedūra

Ženklinimo 

reikalavimas

Pakavimo 

reikalavimai

1 [...]

2

3

II. Dalys ar įranga, turinčios didelės įtakos transporto priemonės aplinką tausojančiam 

veikimui

Detalės 

Nr.

Detalės 

aprašymas

Eksploatavimo 

reikalavimas

Bandymo 

procedūra

Ženklinimo 

reikalavimas

Pakavimo 

reikalavimai

1 [...]

2

3
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XIV PRIEDAS

PAGAL NORMINIUS AKTUS SUTEIKTŲ 

EB TIPO PATVIRTINIMŲ SĄRAŠAS

Tipą tvirtinančios institucijos 
spaudas

Sąrašo numeris:.................................................................................................................................

Laikotarpis: nuo..........................................................iki........................................................................

Pateikiama tokia informacija apie kiekvieną per pirmiau nurodytą laikotarpį suteiktą, atsisakytą 

suteikti ar panaikintą EB tipo patvirtinimą:

Gamintojas:.......................................................................................................................................

EB tipo patvirtinimo numeris: ...........................................................................................................

Pratęsimo priežastis (kai taikoma): ....................................................................................................

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

Tipas:................................................................................................................................................

Išdavimo data:...................................................................................................................................

Pirmoji išdavimo data (jei pratęsiama): .............................................................................................
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XV PRIEDAS

NORMINIŲ AKTŲ, PAGAL KURIUOS GAMINTOJAS GALI BŪTI PASKIRTAS TECHNINE 

TARNYBA, SĄRAŠAS

Nuoroda į norminį aktąDalykas

Direktyva ar 
reglamentas

Lygiavertis JTEEK
reglamentas (+)

1. Padangos 92/23/EEB80 30, 54

(+) Išsamesnė informacija pateikiama IV priedo II dalyje
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XVI PRIEDAS

NORMINIŲ AKTŲ, PAGAL KURIUOS GAMINTOJAS ARBA TECHNINĖ TARNYBA GALI 

NAUDOTI VIRTUALAUS BANDYMO METODUS, SĄRAŠAS

Nuoroda į norminį aktąDalykas

Direktyva ar 
reglamentas

Lygiavertis JTEEK
reglamentas (+)

[...]

(+) Išsamesnė informacija pateikiama IV priedo II dalyje



9911/3/06 REV 3 JJ/aj 2
XVI PRIEDAS DG C I LT

1 priedėlis

BENDROSIOS SĄLYGOS, KURIAS TURI ATITIKTI VIRTUALAUS BANDYMO METODAI

1. Virtualaus bandymo struktūra

Aprašant ir vykdant virtualų bandymą, kaip bazinę struktūrą būtina naudoti tokią schemą:

a) tikslas;

b) struktūros modelis;

c) ribinės sąlygos;

d) apkrovos prielaidos;

e) skaičiavimas;

f) įvertinimas;

g) dokumentai.

2. Kompiuterinio modeliavimo ir skaičiavimo pagrindai

2.1. Matematinis modelis

Pareiškėjo pateiktame modeliavimo/skaičiavimo modelyje turi būti atspindėtas transporto 

priemonės ir (arba) sudėtinės dalies struktūros sudėtingumas, susietas su norminio akto ir 

jo ribinių sąlygų reikalavimais.

Modelis turi būti pateiktas techninei tarnybai.
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2.2. Modelio patvirtinimas

Modelis turi būti patvirtintas atsižvelgiant į realias bandymo sąlygas. Turi būti įrodytas 

modelio rezultatų ir įprastų bandymo procedūrų palyginamumas.

2.3. Dokumentai

Pareiškėjas turi pateikti modeliavimui ir skaičiavimui naudotus duomenis ir pagalbines 

priemones; tokie duomenys turi būti tinkamai pagrįsti dokumentais ir laikomi byloje.
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2 priedėlis

KONKREČIOS SĄLYGOS, SUSIJUSIOS SU VIRTUALAUS BANDYMO METODAIS

Nuoroda į norminį aktą

Nuoroda Dalis

Bandymo sąlygos ir administracinės nuostatos

[...] 
(kiekvienam 
XVI priede 
nurodytam 
norminiam aktui)

[...] [...]
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XVII PRIEDAS

DAUGIAETAPIO EB TIPO 

PATVIRTINIMO TVARKA

1. BENDRIEJI DALYKAI

1.1. Tam, kad daugiaetapis EB tipo patvirtinimo procesas vyktų sklandžiai, reikalingi bendri 

visų susijusių gamintojų veiksmai. Todėl, prieš suteikdamos pirmojo etapo ir vėlesnių 

etapų patvirtinimus, tipo patvirtinimo institucijos turi užtikrinti, kad tarp dalyvaujančių 

gamintojų būtų sudaryti tinkami susitarimai dėl dokumentų bei informacijos suteikimo ir 

keitimosi ja, jog sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitiktų visų taikytinų 

norminių aktų, nurodytų IV ar XI prieduose, techninius reikalavimus. Turi būti pateikta 

informacija apie reikiamus sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 

patvirtinimus ir transporto priemonės dalis, kurios yra įrengtos nekomplektinėje transporto 

priemonėje, tačiau dar nėra patvirtintos.

1.2. EB tipo patvirtinimai pagal šio priedo nuostatas suteikiami pagal esamą transporto 

priemonės tipo baigtumą ir turi aprėpti visus ankstesniais etapais suteiktus patvirtinimus.

1.3. Kiekvienas daugiaetapiame EB tipo patvirtinimo procese dalyvaujantis gamintojas yra 

atsakingas už tai, kad visų jo gaminamų ar jo primontuojamų prie ankstesniuose etapuose 

pagamintos transporto priemonės konstrukcijos sistemų, sudėtinių dalių ar specialių 

techninių mazgų gamyba būtų patvirtinta ir atitiktų reikalavimus. Jis neatsako už 

ankstesniame etape patvirtintas sudėtines dalis, išskyrus atvejus, kai jis modifikuoja tokias 

dalis tiek, jog anksčiau suteiktas patvirtinimas netenka galios.



9911/3/06 REV 3 JJ/aj 2
XVII PRIEDAS DG C I LT

2. TVARKA

Tipo patvirtinimo institucija privalo:

a) patikrinti, ar visi EB tipo patvirtinimo liudijimai, išduoti pagal norminius aktus, 

taikomus transporto priemonių tipo patvirtinimui, apima užbaigtą transporto 

priemonės tipą ir atitinka nustatytus reikalavimus;

b) užtikrinti, kad visi reikiami duomenys, atsižvelgiant į transporto priemonės 

užbaigtumą, būtų įtraukti į informacijos aplanką;

c) nuorodomis į dokumentus užtikrinti, kad transporto priemonės informacijos aplanko 

I dalyje nurodytos transporto priemonės specifikacijos ir duomenys būtų įtraukti į 

informacijos paketus ir EB tipo patvirtinimo liudijimus pagal atitinkamus norminius

aktus; ir sukomplektuotos transporto priemonės atveju, jeigu informacijos aplanko 

I dalyje esantys punktai neįtraukiami į kurios nors iš atskirų norminių aktų 

informacijos paketus, patvirtinti, kad atitinkama sudėtinė dalis ar charakteristika 

atitinka informacijos aplanke pateiktus duomenis;

d) 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 visų atitinkamų atskirųjų 

norminių aktų reikalavimus, arba pasirūpinti, kad tokie patikrinimai būtų atlikti;

e) atlikti arba pavesti atlikti reikiamus atskirų techninių mazgų įrangos patikrinimus, jei 

taikytina.
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3. Pagal 2 dalies d punkto nuostatas patikrintinų transporto priemonių skaičius turi būti 

pakankamas, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti įvairius tvirtinamo EB tipo derinius, 

atsižvelgiant į transporto priemonės užbaigtumą ir į tokius kriterijus:

– variklį;

– pavarų dėžę;

– varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

– vairuojamosiomis ašimis (skaičiumi ir padėtimi).

– kėbulo rūšis,

– durų skaičių,

– vairaračio padėties pusę,

– sėdimųjų vietų skaičių,

– įrangos lygį.

4. TRANSPORTO PRIEMONĖS TAPATUMO NUSTATYMAS

4.1. Transporto priemonės identifikavimo numeris

a) Bazinės transporto priemonės identifikavimo numeris, kaip nustatyta Direktyvoje 

76/114/EEB, išlaikomas per tolesnius tipo patvirtinimo proceso etapus, kad būtų 

užtikrinta galimybė „atsekti“ procesą.
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b) Tačiau paskutiniame gamybos užbaigimo etape, atitinkamas su šiuo etapu susijęs 

gamintojas, sutikus patvirtinimo institucijai, pirmą ir antrą transporto priemonės 

identifikavimo numerio segmentus gali pakeisti savo transporto priemonės gamintojo 

kodu ir transporto priemonės identifikavimo kodu, tačiau išimtinai tik tuo atveju, kai 

transporto priemonė turi būti registruojama su jo prekės pavadinimu. Šiuo atveju, 

bazinės transporto priemonės pilnas transporto priemonės identifikavimo numeris 

nėra pašalinamas.

4.2. Papildoma gamintojo plokštelė

Antruoju ir vėlesniais etapais, be direktyvoje 76/114/EEB reikalaujamos ženklinimo 

plokštelės, kiekvienas gamintojas turi transporto priemonėje pritvirtinti papildomą 

plokštelę, kurios pavyzdys pateiktas šio priedo priedėlyje. Tokia plokštelė turi būti tvirtai 

pritvirtinta pastebimoje ir lengvai prieinamoje vietoje ant eksploatacijos metu nekeičiamos 

dalies. Išvardyta tvarka joje turi būti aiškiai ir neištrinamai pateikta tokia informacija:

– gamintojo pavadinimas,

– EB tipo patvirtinimo numerio 1, 3 ir 4 segmentai;

– patvirtinimo etapas,

– transporto priemonės identifikavimo numeris,

– didžiausioji leistina transporto priemonės su kroviniu masė (a);

  

(a) Tik tuo atveju, jei ji pakito dabartiniame patvirtinimo etape.
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– didžiausia leistina transporto priemonės su priekaba bendra masė (kai transporto 

priemonei leistina vilkti priekabą) (a),

– didžiausia leistina kiekvienos ašies apkrova, vardijant nuo priekio link galo (a),

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

centru, didžiausia leistina masė sukabinimo taške (a).

Jeigu pirmiau minėtose nuostatose nenustatyta kitaip, plokštelė turi atitikti direktyvos 

76/114/EEB reikalavimus. 
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Priedėlis

GAMINTOJO PAPILDOMOS PLOKŠTELĖS PAVYZDYS

Toliau pateikti duomenys yra tik kaip pavyzdžiai.

GAMINTOJO PAVADINIMAS (3 etapas)

e2*98/14*2609

3 etapas:

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2.500 kg

1 – 700 kg

2 -810 kg
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XVIII PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONĖS KILMĖS LIUDIJIMAS

Gamintojo deklaracija dėl bazinės/nekomplektinės transporto priemonės (išskyrus M1 kategoriją)

Deklaracijos numeris:

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad toliau nurodyta transporto priemonė buvo pagaminta mūsų 

gamykloje ir kad tai yra naujai pagaminta transporto priemonė.

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

0.2. Transporto priemonės tipas:.................................................................................................

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

0.3. Tipo identifikavimo priemonės: ...........................................................................................

0.6. Transporto priemonės identifikavimo numeris: ....................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): ................................................................................
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Be to, toliau pasirašęs pareiškia, kad pristatyta transporto priemonė atitinka toliau nurodytų 
norminių aktų reikalavimus:

Dalykas Norminio akto 
nuoroda

Tipo patvirtinimo 
numeris

Valstybė narė arba 
Susitariančioji Šalis (+), suteikusi

tipo patvirtinimą (++)

1. Triukšmo lygis

2. Emisijos

3. ...

ir kt.

(+) Pataisyto 1958 m. susitarimo Susitariančiosios Šalys.
(++) Nurodoma, jeigu iš tipo patvirtinimo numerių negalima nustatyti.

Ši deklaracija parengta pagal Direktyvos .../.../EB∗ XI priede nustatytas nuostatas.

................................................................................................................................................
(Vieta) (Parašas) (Data)

  

∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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XIX PRIEDAS

ŠIOS DIREKTYVOS NUOSTATŲ DĖL 

TIPO PATVIRTINIMO VYKDYMO GRAFIKAS

Vykdymo datos∗Atitinkamos 
kategorijos

Nauji transporto 
priemonių tipai

Pildyti nebūtina

Nauji transporto 
priemonių tipai

Pildyti būtina

Esami transporto 
priemonių tipai

Pildyti būtina

M1 NT ++ [18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

NT ++

kategorijos specialios 
paskirties transporto 
priemonės

[18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

[42 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

[54 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

N1 kategorijos 
nekomplektinės ir 
komplektinės 
transporto priemonės

[18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

[36 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

[48 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

N1 kategorijos 
sukomplektuotos 
transporto priemonės

[18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

[48 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

[66 mėnesių nuo 
įsigaliojimo]

  

∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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Vykdymo datos∗Atitinkamos 
kategorijos

Nauji transporto 
priemonių tipai

Pildyti nebūtina

Nauji transporto 
priemonių tipai

Pildyti būtina

Esami transporto 
priemonių tipai

Pildyti būtina

N2, N3, O1, O2, O3, O4 
kategorijų 
nekomplektinės ir 
komplektinės 
transporto priemonės

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

36 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

60 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

M2, M3 kategorijų 
nekomplektinės ir 
komplektinės 
transporto priemonės

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

30 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

N1, N2, N3, M2, M3, O1, 
O2, O3, O4 kategorijų 
specialios paskirties 
transporto priemonės

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

60 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

84 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

N2, N3 kategorijų 
sukomplektuotos 
transporto priemonės

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

60 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

84 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

M2, M3 kategorijų 
sukomplektuotos 
transporto priemonės

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

36 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

60 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

O1, O2, O3, O4
kategorijų 
sukomplektuotos 
transporto priemonės

18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

48 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

72 mėnesių nuo 
įsigaliojimo

(++) Netaikoma.

__________________
∗ OL: įrašyti šios direktyvos numerį.
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XX PRIEDAS

PANAIKINTŲ DIREKTYVŲ PERKĖLIMO Į NACIONALINĖ TEISĖ 

TERMINAI

A dalis

Direktyva 70/156/EEB ir vėlesni ją keičiantys aktai

Direktyvos/reglamentai Pastabos

Direktyva 70/156/EEB 1

Direktyva 78/315/EEB 2

Direktyva 78/547/EEB 3

Direktyva 80/1267/EEB 4

Direktyva 87/358/EEB 5

Direktyva 87/403/EEB 6

Direktyva 92/53/EEB 7

Direktyva 93/81/EEB 8

Direktyva 95/54/EB 9 Tik 3 straipsnis

Direktyva 96/27/EB 10 Tik 3 straipsnis

  

1 OL L 42, 1970 2 23, p. 1.
2 OL L 81, 1978 3 28, p. 1.
3 OL L 168, 1978 6 26, p. 39.
4 OL L 375, 1980 12 31, p. 34.
5 OL L 192, 1987 7 11, p. 51.
6 OL L 220, 1987 8 8, p. 44.
7 OL L 225, 1992 8 10, p. 1.
8 OL L 264, 1993 10 23, p. 49.
9 OL L 266, 1995 11 8, p. 1.
10 OL L 169, 1996 7 8, p. 1.
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Direktyvos/reglamentai Pastabos

Direktyva 96/79/EB 1 Tik 3 straipsnis

Direktyva 97/27/EB 2 Tik 8 straipsnis

Direktyva 98/14/EB 3

Direktyva 98/91/EB 4 Tik 3 straipsnis

Direktyva 2000/40/EB 5 Tik 4 straipsnis

Direktyva 2001/92/EB 6 Tik 3 straipsnis

Direktyva 2001/56/EB 7 Tik 7 straipsnis

Direktyva 2001/85/EB 8 Tik 4 straipsnis

Direktyva 2001/116/EB 9

Reglamentas (EB) Nr. 807/2003 10 Tik III priedo 2 punktas

Direktyva 2003/97/EB 11 Tik 4 straipsnis

Direktyva 2003/102/EB 12 Tik 6 straipsnis

Direktyva 2004/3/EB 13 Tik 1 straipsnis

Direktyva 2004/78/EB 14 Tik 2 straipsnis

Direktyva 2004/104/EB 15 Tik 3 straipsnis

Direktyva 2005/49/EB 16 Tik 2 straipsnis

  

1 OL L 18, 1997 1 21, p.7.
2 OL L 233, 1997 8 25, p. 1.
3 OL L 91, 1998 3 25, p. 1.
4 OL L 11, 1999 1 16, p. 25.
5 OL L 203, 2000 8 10, p.9.
6 OL L 291, 2001 11 8, p. 24.
7 OL L 292, 2001 11 9, p. 21.
8 OL L 42, 2002 2 13, p.42.
9 OL L 18, 2002 1 21, p. 1.
10 OL L 122, 2003 5 16, p. 36.
11 OL L 25, 2004 1 29, p. 1.
12 OL L 321, 2003 12 6, p. 15.
13 OL L 49, 2004 2 19, p. 36.
14 OL L 153, 2004 4 30, p. 107.
15 OL L 337, 2004 11 13, p. 13.
16 OL L 194, 2005 7 26, p. 12.
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B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

Direktyvos/reglamentai Perkėlimo terminai Taikymo data

Direktyva 70/156/EEB 1971 m. rugpjūčio 10 d.

Direktyva 78/315/EEB 1979 m. birželio 30 d.

Direktyva 78/547/EEB 1979 m. gruodžio 15 d.

Direktyva 80/1267/EEB 1982 m. birželio 30 d.

Direktyva 87/358/EEB 1988 m. spalio 1 d.

Direktyva 87/403/EEB 1988 m. spalio 1 d.

Direktyva 92/53/EEB 1992 m. gruodžio 31 d. 1993 m. sausio 1 d.

Direktyva 93/81/EEB 1993 m. spalio 1 d.

Direktyva 95/54/EB 1995 m. gruodžio 1 d.

Direktyva 96/27/EB 1997 m. gegužės 20 d.

Direktyva 96/79/EB 1997 m. balandžio 1 d.

Direktyva 97/27/EB 1999 m. liepos 22 d.

Direktyva 98/14/EB 1998 m. rugsėjo 30 d. 1998 m. spalio 1 d.

Direktyva 98/91/EB 2000 m. sausio 16 d.
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Direktyvos/reglamentai Perkėlimo terminai Taikymo data

Direktyva 2000/40/EB 2002 m. liepos 31 d. 2002 m. rugpjūčio 1 d.

Direktyva 2001/92/EB 2002 m. birželio 30 d.

Direktyva 2001/56/EB 2003 m. gegužės 9 d.

Direktyva 2001/85/EB 2003 m. rugpjūčio 13 d.

Direktyva 2001/116/EB 2002 m. birželio 30 d. 2002 m. liepos 1 d.

Direktyva 2003/97/EB 1 2005 m. sausio 25 d.

Direktyva 2003/102/EB 2 2003 m. gruodžio 31 d.

Direktyva 2004/3/EB 2005 m. vasario 18 d.

Direktyva 2004/78/EB 2004 m. rugsėjo 30 d.

Direktyva 2004/104/EB 2005 m. gruodžio 31 d. 2006 m. sausio 1 d.

Direktyva 2005/49/EB 2006 m. birželio 30 d. 2006 m. liepos 1 d.

  

1 OL L 25, 2004 1 29, p. 1.
2 OL L 321, 2003 12 6, p. 15.
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XXI PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

(nurodyta 49 straipsnio antrojoje pastraipoje)

Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

- 1 straipsnis

1 straipsnio pirma pastraipa 2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio antra pastraipa 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

- 2 straipsnio 2 dalies c ir h punktai

- 2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnis 3 straipsnis

- 4 straipsnis

- 5 straipsnis

- 6 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis 6 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis 6 straipsnio 3 dalis

- 6 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 3 dalis 6 straipsnio 5 dalies a ir b punktai
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Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

3 straipsnio 4 dalis 7 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 5 dalis 6 straipsnio 6 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis

- 6 straipsnio 7 ir 8 dalys

- 7 straipsnio 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 9 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 9 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 10 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 10 straipsnio 2 dalis

- 10 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 9 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 9 straipsnio 5 dalis

- 9 straipsnio 6 ir 7 dalys

- 8 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 2 dalis 8 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies pirmas ir trečias sakiniai 9 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies antras sakinys 8 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis 10 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis 8 straipsnio 5 ir 6 dalys
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Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

4 straipsnio 6 dalis 8 straipsnio 7 ir 8 dalys
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Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

5 straipsnio 1 dalis 13 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis 13 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 15 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 15 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa 15 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa 13 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 14 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 14 straipsnio 3 dalis ir 16 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa 14 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos pirmas sakinys 12 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos antras sakinys 16 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 5 dalis 17 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 6 dalis 14 straipsnio 4 dalis

- 17 straipsnio 1–3 dalys

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 18 straipsnio 1 dalis

- 18 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 18 straipsnio 3 dalis
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Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

6 straipsnio 2 dalis -

- 18 straipsnio 4–8 dalys

6 straipsnio 3 dalis 19 straipsnio 1 ir 2 dalys

- 19 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis 38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

- 38 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 1 dalis 26 straipsnio 1 dalis

- 26 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis 28 straipsnis

7 straipsnio 3 dalis 29 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis -

- 22 straipsnis

8 straipsnio 2 dalies a punkto pirmas sakinys 26 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 2 dalies a punkto antras sakinys -

8 straipsnio 2 dalies a punkto trečias–šeštas sakiniai 23 straipsnio 1, 3 ir 5 dalys

- 23 straipsnio 2 dalis

- 23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies b punkto 1 papunkčio pirma ir antra 
pastraipos

27 straipsnio 1 dalis
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Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

8 straipsnio 2 dalies b punkto 1 papunkčio trečia 
pastraipos

27 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalies b punkto 2 papunkčio pirma ir antra 
pastraipos

27 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 2 dalies b punkto 2 papunkčio trečia ir ketvirta 
pastraipos

-

- 27 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 2 dalies c punkto pirma pastraipa 20 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 2 dalies c punkto antra pastraipa 20 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies c punkto trečia pastraipa -

8 straipsnio 2 dalies c punkto ketvirta pastraipa 20 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

- 20 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

- 20 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 2 dalies c punkto penkta ir šešta pastraipos 21 straipsnis

8 straipsnio 3 dalis 23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

- 24 straipsnis

- 25 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis 36 straipsnis

9 straipsnio 2 dalis 34 straipsnio 1 ir 2 dalys

- 34 straipsnio 3 ir 4 dalys
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Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

10 straipsnio 1 dalis 12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys

- 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antras sakinys

11 straipsnio 1 dalis 30 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis 30 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 3 dalis 30 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 4 dalis 30 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 5 dalis 30 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 6 dalis 30 straipsnio 6 dalis

31 straipsnis

- 32 straipsnis

12 straipsnio pirmas sakinys 33 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio antras sakinys 33 straipsnio 2 dalis

- 37 straipsnis

- 38 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis 40 straipsnio 1 dalis

- 39 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis 39 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis 40 straipsnio 2 ir 3 dalys
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XXI PRIEDAS DG C I LT

Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

13 straipsnio 4 dalis 39 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 5 dalis 39 straipsnio 2 dalis

- 39 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 41 straipsnio 1 dalies a punktas

14 straipsnio 1 dalies antros įtraukos pirmas sakinys 41 straipsnio 1 dalies b punktas

- 41 straipsnio 1 dalies c punktas

14 straipsnio 1 dalies antros įtraukos antras sakinys 41 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 1 dalies antros įtraukos i punktas 41 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 1 dalies antros įtraukos ii punktas 41 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa -

14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 41 straipsnio 5 dalis

- 44–51 straipsniai

I priedas I priedas

II priedas II priedas

III priedas III priedas

IV priedas IV priedas

- IV priedo 1 priedėlis
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XXI PRIEDAS DG C I LT

Direktyva 70/156/EEB Ši direktyva

V priedas V priedas

VI priedas VI priedas

- VI priedo 1 priedėlis

VII priedas VII priedas

- VII priedo 1 priedėlis

VIII priedas VIII priedas

IX priedas IX priedas

X priedas X priedas

XI priedas XI priedas

XII priedas XII priedas

XIII priedas XIV priedas

XIV priedas XVII priedas

XV priedas XVIII priedas

- IXX priedas

- XX priedas

- XXI priedas
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I ĮŽANGA

1. 2003 m. liepos 14 d. Komisija perdavė Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą 1 dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų 

patvirtinimo.

2. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamentas pirmuoju svarstymu priėmė nuomonę 2.

3. 2004 m. sausio 28 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę 3.

4. 2004 m. spalio 29 d. Komisija priėmė iš dalies pakeistą pasiūlymą 4. Iš dalies ar iš esmės 

pakeistame pasiūlyme pritarta pakeitimams 3, 6–10, 12, 21 ir 22, o 1, 2, 4, 5, 11, 13–19 ir 23–

34 pakeitimai buvo atmesti. Pasiūlyme numatyti reglamentai kaip alternatyvos atskirosioms 

direktyvoms ir valstybių narių įpareigojimų, susijusių su patvirtintų transporto priemonių, tų 

priemonių sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų laisvu judėjimu, paaiškinimas. Galiausiai 

siūloma įtraukiant Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) reglamentus 

pakeisti EB direktyvų, susijusių su transporto priemonės tipo patvirtinimu, sistemą, iš dalies 

pakeisti apsaugos sąlygas bei įgyvendinimo priemones, Bendriją išplėsti naujomis 

valstybėmis narėmis ir nustatyti techninių tarnybų ir įstaigų, vykdančių kokybės sistemų 

sertifikavimą, kriterijus. 

  
1 Dok. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022.
2 Dok. 6115/04 ENT 35 CODEC 180.
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr.– Paskelbta OL, C 108, 2004 4 30.
4 Dok. 14469/04 ENT 145 CODEC 126.
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5. 2005 m. gruodžio 7 d. Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper I) vieningai pasiekė politinį 

susitarimą 5 dėl kompromisinio teksto siekiant jį priimti kaip bendrąją poziciją.

6. 2006 m. gruodžio 11 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją 6 pagal EB sutarties 251 straipsnį.

II. TIKSLAI

Šis pasiūlymas susijęs su 1970 m. vasario 6 d. Pagrindų direktyvos 70/156/EEB 7 dėl 

valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

tipo patvirtinimą, suderinimo naujos redakcijos antru ir paskutiniu etapu. Naujos redakcijos 

pirmas etapas, kurio metu buvo kodifikuojami techniniai priedai, buvo atliktas priėmus 

2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyvą 2001/116/EB 8. Antruoju etapu rengiama 

direktyvos dėstymo dalių nauja redakcija.

  
5 Dok. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900.
6 Dok. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423.
7 OL L 42, 1970 2 23.
8 OL L 18, 2002 1 21.
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III. BENDROJI POZICIJA

Tarybos priimtoje bendrojoje pozicijoje iš dalies atsispindi Europos Parlamento pirmuoju 

svarstymu priimta nuomonė. Dešimt iš trisdešimt keturių Parlamento pakeitimų jau yra 

visiškai, iš dalies ar iš esmės įtraukti į Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą. Beveik visi 

pakeitimai buvo įtraukti į bendrąją poziciją.

Bendrojoje pozicijoje taip pat yra keletas naujų nuostatų, kurios, Tarybos nuomone, yra 

būtinos užtikrinant veiksmingą direktyvos įgyvendinimą ir prisidedant prie tinkamo vidaus 

rinkos veikimo.

Komisija pritarė visiems Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo pakeitimams, kuriuos padarė 

Taryba savo bendrojoje pozicijoje.

Bendra informacija:

– direktyvos pavadinimas buvo iš dalies pakeistas;

– penkios naujos konstatuojamosios dalys: 12–15 ir 22;

– dvi konstatuojamosios dalys buvo iš dalies pakeistos: 10 ir 19;

– septyni nauji straipsniai: 11, 31, 34, 41–43 ir 46;

– septyniolika straipsnių buvo iš dalies pakeisti: 1 – 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 

38, 39, 47 ir 48;

– trys nauji priedai: XIII, XV ir XVI;

– trys priedai buvo iš dalies pakeisti: V, XII ir XX.
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Bendrosios pozicijos, pateiktos dokumente 9911/06, analizė. 

Nauji bendrojoje pozicijoje pateikti dalykai, lyginant su Komisijos pasiūlymu:

Pavadinimas.

Pabrėžiamas direktyvos kaip „pagrindų direktyvos“ pobūdis.

Konstatuojamosios dalys.

10 konstatuojamoji dalis buvo papildyta siekiant paaiškinti procedūrą, jei Jungtinių Tautų 

Europos ekonominės komisijos (JTEEK) reglamentai būtų įtraukti į Bendrijos teisę.

12, 13 ir 14 konstatuojamosios dalys yra naujos. Jos susijusios su tam tikrų dalių ir įrangos, 

kurios gali būti įmontuojamos transporto priemonėse prieš pateikiant jas į rinką, kontrole.

15 konstatuojamoji dalis yra nauja. Ji susijusi su veiksmingomis apsaugos priemonėmis, 

kurių turi imtis gamintojas, jei kyla rizika vartotojo sveikatai ir saugai. 

19 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kokia tvarka taikoma skubiais atvejais.

22 konstatuojamoji dalis yra nauja. Joje valstybės narės raginamos parengti savo pačių 

koreliacines lenteles.
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I skyrius: Bendrosios nuostatos (1–3 straipsniai).

1 straipsnis: Dalykas.

Pabrėžiamas šios direktyvos „pagrindų“ pobūdis ir papildoma, kad šia direktyva taip pat

nustatomos nuostatos dėl dalių bei įrangos, skirtų naudoti pagal direktyvą patvirtintose 

transporto priemonėse, pardavimo ir eksploatavimo pradžios.

2 straipsnis: Taikymo sritis.

Išplėsta šios direktyvos taikymo sritis – ji taip pat taikoma dalims ir įrangai, skirtoms naudoti 

transporto priemonėse, kurioms taikoma ši direktyva.

Neprivalomas tipo patvirtinimas taikomas judantiems mechanizmams, transporto 

priemonėms, kurios naudojamos ginkluotosiose pajėgose, civilinėje gynyboje, priešgaisrinėje 

apsaugoje, policijoje ir statybos aikštelėse, karjeruose, uostuose bei oro uostuose.

3 straipsnis: Sąvokų apibrėžimai.

Nauji sąvokų apibrėžimai: „norminis aktas“, „atskiroji direktyva ar reglamentas“, „hibridinė 

elektra varoma transporto priemonė“, „originalios dalys ar įranga“, „kompetentinga 

institucija“, „virtualaus bandymo metodas“.

Iš dalies pakeisti sąvokų apibrėžimai: „hibridinė motorinė transporto priemonė“, „sistema“, 

„komponentas“, „atskiras techninis mazgas“, „gamintojas“, „tvirtinančioji institucija“, 

„techninė tarnyba“, „tipo patvirtinimo liudijimas“. 
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II skyrius: Bendri įsipareigojimai (4 ir 5 straipsniai).

4 straipsnis: Valstybių narių įsipareigojimai.

3 dalyje paaiškinami draudimo, ribojimų ar kliūčių sudarymo apribojimai, o 4 dalyje 

apibrėžiamas pranešimo akto turinys.

IV skyrius: EB tipo patvirtinimo procedūrų vykdymas (8–12 straipsniai)

Naujame 11 straipsnyje („Bandymai, būtini EB tipo patvirtinimui“) pateikiamos su šiais 

bandymais susijusios bendros nuostatos. 

12 straipsnis: Gamybos organizavimo atitiktis.

Nauja 3 dalis skirta užtikrinti, kad būtų deramai laikomasi gamybos tvarkos.

VII skyrius: Atitikties liudijimas ir žymenys (18 ir 19 straipsniai). 

18 straipsnis: Atitikties liudijimas.

Galimybė valstybei narei išversti liudijimą į savo valstybinę kalbą, o gamintojui – perduoti 

informaciją registracijos institucijai elektroninėmis priemonėmis.
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VIII skyrius: Naujos technologijos ar koncepcijos, nesuderinamos su atskiromis 

direktyvomis (20 ir 21 str.).

20 straipsnis: Išimtys naujoms technologijoms ar naujoms koncepcijoms.

Valstybėse narėse, kurioms yra priimtinas laikinas patvirtinimas, bus leidžiama registruoti, 

parduoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemones, pagamintas laikantis laikino 

patvirtinimo anksčiau, negu jis netenka galios Komisijos sprendimu.

IX skyrius: Mažomis serijomis gaminamos transporto priemonės (22 ir 23 straipsniai).

23 straipsnis: Mažų serijų nacionalinis tipo patvirtinimas.

Pakeista 1 dalies teksto formuluotė, siekiant pragmatiškesnės galimybės smulkiems 

konstruktoriams taikyti nuostatas dėl mažų nacionalinių serijų. Valstybėms narėms suteikta 

galimybė nustatyti praktines taisykles, siekiant palengvinti abipusį pripažinimą.

X Skyrius: Individualūs patvirtinimai (24 ir 25 straipsniai).

24 straipsnis: Bendrosios nuostatos.

Tokie patys pakeitimai kaip ir dėl 23 straipsnio.

Nebūtina atlikti ardomuosius bandymus.

Nenustatoma galimybė decentralizuoti individualius patvirtinimus.

Nustatoma galimybė individualaus patvirtinimo procedūrą taikyti transporto priemonėms, 

kurias jų savininkas pakeitė prieš pirmą kartą registruojant.
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XI skyrius: Registravimas, pardavimas ir eksploatavimo pradžia (26 ir 28 straipsniai).

28 straipsnis: Sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų pardavimas ir eksploatavimo 

pradžia

Geriau atskirti atvejai, kai tam tikrų nepatvirtintų sudėtinių dalių pardavimas yra leidžiamas 

arba draudžiamas.

Nustatyta nauja 4 dalis, siekiant paaiškinti, kad jei sudėtinės dalys turi būti sumontuotos 

transporto priemonėse, kurioms direktyva netaikoma, jos neturi atitikti atitinkamų konkrečių 

direktyvų techninių nuostatų.

XII skyrius: Apsaugos priemonių sąlygos (29–33 straipsniai).

29 straipsnis: Transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai 

mazgai, atitinkantys šią direktyvą.

Išaiškinta kokių priemonių turi imtis Komisija, jei yra trūkumų atitinkamuose norminiuose 

aktuose arba neteisingai taikomi atitinkami reikalavimai.

Naujas 31 straipsnis („Dalys ir įranga, kurios kelia rimtą pavojų svarbių sistemų 

tinkamam veikimui“), nustatant leidimo procedūrą, panašią į tipo patvirtinimo procedūrą, 

siekiant kontroliuoti dalių, kurios gali kelti rimtą pavojų transporto priemonės saugumui ar 

padaryti žalą aplinkai, pardavimą.
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32 straipsnis: Transporto priemonių susigrąžinimas.

Geriau užtikrintas gamintojui, priverstam vykdyti transporto priemonių susigrąžinimo 

procedūrą, taikomų sankcijų proporcingumas.

Nauja 4 dalis, nustatant galimybę susigrąžinimo procedūrą taikyti dalims, kurioms netaikomi 

jokie norminio akto reikalavimai.

XIII skyrius: Tarptautiniai teisės aktai (34–36 straipsniai).

Naujas 34 straipsnis (JTEEK reglamentai, reikalingi EB tipo patvirtinimui), kuriame 

nustatoma procedūra, kurios turi būti laikomasi.

35 straipsnis: JTEEK reglamentų ir direktyvų ar reglamentų lygiavertiškumas.

Išaiškinta procedūra.

XIV skyrius: Techninės informacijos suteikimas (37 ir 38 straipsniai).

38 straipsnis: Sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojams skirta 

informacija.

Atsižvelgiant į 31 straipsnį, nustatoma gamintojo ar jo tiekėjų pareiga pateikti tikslią 

informaciją apie tam tikrų apsaugos įtaisų veikimą.



9911/3/06 REV 3 ADD 1 kz/EM/aa 11
DG C I A LT

XV Skyrius: Įgyvendinimo priemonės ir pakeitimai (39 ir 40 straipsniai).

39 straipsnis: Šios direktyvos, atskirų direktyvų ir reglamentų įgyvendinimo priemonės 

ir pakeitimai.

Išaiškinta, kokia tvarka turi būti vadovaujamasi nustatant technines priemones dėl mažų serijų 

transporto priemonių (išskyrus automobilius) ir individualaus patvirtinimo: suderintas 

nuostatas galėtų nustatyti Komisija, gavusi 40 straipsnyje nurodyto Techninio komiteto 

nuomonę.

XVI skyrius: Techninių tarnybų paskyrimas ir nurodymas pranešime

(41–43 straipsniai).

Šis skyrius pakeičia ankstesnį 38 straipsnį: „Tvirtinančių institucijų, techninių tarnybų ir 

įstaigų nurodymas pranešime“. Jame nustatomi trys nauji straipsniai.

41 straipsnis: Techninių tarnybų paskyrimas: Nustatytos 4 kategorijos ir galimybė 

tvirtinančiai institucijai ar gamintojui tam tikrais atvejais veikti kaip techninė tarnyba.

42 straipsnis: Techninių tarnybų įgūdžių įvertinimas: apibūdinta procedūra.

43 straipsnis: Pranešimų tvarka: apibūdinta procedūra.
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XVII skyrius: Baigiamosios nuostatos (44–51 straipsniai).

Naujas 46 straipsnis („Sankcijos“): valstybės narės nustato sankcijas, taikomas už 

pažeidimus, imasi visų būtinų priemonių joms įgyvendinti ir apie šias nuostatas praneša 

Komisijai per 18 mėnesių nuo direktyvos įsigaliojimo.

47 straipsnis: Įvertinimas.

Per 48 mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija praneša Europos Parlamentui ir 

Tarybai apie šios direktyvos taikymą.

48 straipsnis: Perkėlimas į nacionalinę teisę.

Perkėlimo data pakeista: vietoj 12 mėnesių nustatyti 18 mėnesių.

Priedai

V priedas: Tipo patvirtinimo procedūros.

Atsižvelgiant į 41–43 straipsnius, įrašytas naujas priedėlis:

– 1 priedėlis: Standartai, kurių turi laikytis 41 straipsnyje nurodyti subjektai.

– 2 priedėlis: Techninių tarnybų įvertinimo procedūra.
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XII priedas: Mažų serijų ir serijos pabaigos apribojimai.

Pakeistas didžiausias M1 kategorijos transporto priemonių, kurias galima per vienerius metus 

užregistruoti, parduoti ar pateikti į rinką, skaičius.

Dėl mažų serijų nacionalinio tipo patvirtinimo – skaičių nustatys valstybės narės, bet tas 

skaičius neviršija atitinkamos skaičiaus, nustatyto kiekvienai kategorijai.

Naujas XIII priedas („Dalių ar įrangos, kurios gali kelti rimtą pavojų sistemų, būtinų 

transporto priemonės saugumui arba jos aplinką tausojančiam veikimui, sąrašas, 

tinkamos bandymų procedūros, ženklinimo ir pakavimo nuostatos“).

Šis priedas susijęs su nauju 31 straipsniu.

Naujas XV priedas: („Norminių aktų, pagal kuriuos gamintojas gali būti paskirtas 

technine tarnyba, sąrašas“).

Šis priedas susijęs su 41 straipsniu.

Naujas XVI priedas: („Norminių aktų, pagal kuriuos gamintojas arba techninė tarnyba 

gali naudoti virtualaus bandymo metodus, sąrašas“).

Šis priedas susijęs su 11 straipsniu.

Jame pateikiami du nauji priedėliai, kurie bus galutinai parengti vėliau:

– 1 priedėlis: Bendrosios sąlygos, kurias turi atitikti virtualaus bandymo metodai.

– 2 priedėlis: Konkrečios sąlygos, susijusios su virtualaus bandymo metodais.
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XIX priedas: Šios direktyvos nuostatų dėl tipo patvirtinimo vykdymo grafikas.

Grafikas iš esmės peržiūrėtas, visų pirma siekiant mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti 

daugiau laiko prisitaikyti prie naujų taisyklių.

IV. IŠVADA

Taryba mano, kad jos bendroji pozicija, kuri yra išsamaus parengiamojo darbo ir derybų, 

vykusių nuo 2003 m., rezultatas, ir kuriai visapusiškai pritaria Komisija, yra gerai suderinta 

su siūlomos direktyvos tikslais.

Iš tiesų bendroji pozicija visiems partneriams užtikrins aiškesnes galiojančias administracines 

nuostatas ir teisės aktus, siekiant veiksmingo Bendrijos tipo patvirtinimo įvairių kategorijų 

transporto priemonėms ir jų sudėtinėms dalims. EB direktyvų ar reglamentų pakeitimas 

JTEEK reglamentais, savikontrolės ar virtualių bandymų įdiegimas padės supaprastinti 

Bendrijos teisės aktus, siekiant sustiprinti automobilių pramonės konkurencingumą pasaulyje.

Ja taip pat bus nustatytos nuostatas dėl dalių ir įrangos, skirtų naudoti pagal pirmiau minėtas 

nuostatas ir reglamentus patvirtintose transporto priemonėse, pardavimo ir eksploatavimo 

pradžios.

Taigi ji reikšmingai prisidės prie vidaus rinkos kūrimo dinamiškai augančiame sektoriuje 

užbaigimo.

Galiausiai, nustatant privalomą EB tipo patvirtinimo sistemą visoms komercinėms transporto 

priemonėms, įskaitant priekabas, per palyginti trumpą laikotarpį, ja bus reikšmingai prisidėta 

prie kelių eismo saugumo gerinimo.

________________________
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2003/0153 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS  
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 

 
dėl 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, 
nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir 

atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagrindus, priėmimo 
(Pagrindų direktyva) 

1. PAGALBINĖ INFORMACIJA 

Pasiūlymo pateikimo EP ir Tarybai data(dokumentas 
COM(2003)418 galutinis – 2003/0153 (COD): 14.7.2003.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
pateikimo data: 

28.1.2004.

Europos Parlamento nuomonės po pirmojo svarstymo pateikimo 
data: 

11.2.2004.

Pasiūlymo su daliniais pakeitimais pateikimo Tarybai data: 3.11.2004.

Bendrosios pozicijos patvirtinimo data: 11.12.2006.

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

a) Šiuo pasiūlymu siekiama patobulinti pagrindų direktyvą 70/156/EEB1 dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo 
patvirtinimą, suderinimo. 

b) Direktyva 70/156/EEB yra pagrindinė Bendrijos teisės priemonė, skirta įgyvendinti 
bendrą transporto priemonių rinką. Ja pirmiausia yra suderinamos transporto 
priemonių ir jų sudėtinių dalių gamybos techninės nuostatos, o nacionalinio tipo 
patvirtinimo administracinės procedūros pakeičiamos vieninteliu privalomu 
Bendrijos tipo patvirtinimu. 

                                                 
1 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 

motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo – Oficialusis leidinys L 42, 
1970 2 23, p.1. 
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Priėmus direktyvas 92/53/EEB2, 2002/24/EB3 ir 2003/37/EEB4 Bendrijos tipo 
patvirtinimo suteikiamais privalumais gali naudotis visų kategorijų transporto 
priemonės. Krovininės transporto priemonės5 tais privalumais dabar gali naudotis tik 
iš dalies. Vienas iš šio pasiūlymo tikslų – Bendrijos tipo patvirtinimo principus 
taikyti ir krovininėms transporto priemonėms. 

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

3.1. Bendrosios pastabos dėl bendrosios pozicijos 

Taryba Komisijos pateiktą pagrindų direktyvos 70/156/EE B pertvarkymo pasiūlymą 
įvertino palankiai. Be to, Taryba teigiamai įvertino direktyvai 92/53/EEB, kuria 
istoriškai pirmą kartą buvo pertvarkyta direktyva 70/156/EEB, pasiūlytus papildymus 
ir patobulinimus. 

Tačiau Taryba, siekdama tiksliau apibrėžti taikymo sritį ir patikslinti taikymo 
sąlygas, pasiūlė kai kuriuos straipsnius suformuluoti kitaip. 

Taryba įtraukė keletą naujų straipsnių, kurie suteiktų galimybes naujų iniciatyvų 
raidai ateityje, plėtojant Bendrijos teisės supaprastinimo politiką transporto 
priemonių srityje. Naujųjų straipsnių įtraukimas visiškai dera su aukšto lygio grupės 
„CARS 21“ rekomendacijomis. 

Atsižvelgiant į nuo 1996 metų veikiančio tipo patvirtinimo mechanizmo sudėtingumą 
ir atitinkamus teisinius aspektus, Taryboje vykę debatai leido pasiekti subtilią eismo 
saugumo ir aplinkosaugos poreikių bei pramonės galimybių pusiausvyrą. Taigi 
bendroji pozicija yra pirmiausia pasiektas kompromisas, kuriuo norima pasiekti visų 
valstybių narių pritarimo. 

Komisija buvo pakviesta dalyvauti rengiant naujus ir iš naujo suformuluojant jau 
esamus straipsnius. 

Bendrosios pozicijos tekstas jai yra priimtinas. Tačiau, jos nuomone, vartotojų labui 
būtų buvę naudingiau nustatyti ankstesnį krovininės transporto priemonių Bendrijos 
tipo patvirtinimo įgyvendinimo laiką, siekiant pabaigti vidaus rinkos kūrimą ir kuo 
greičiau įvesti privalomus saugumo reikalavimus tokios rūšies transporto 
priemonėms. 

                                                 
2 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/53/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl 

valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo 
patvirtinimą, suderinimo – Oficialusis leidinys L 225, 1992 8 10, p.1. 

3 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių 
motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB – 
Oficialusis leidinys L 124, 2002 5 9, p.1. 

4 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio 
traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių 
mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB – Oficialusis leidinys L 171, 2003 7 9, 
p.1. 

5 Mažos keliamosios galios transporto priemonės (iki 3,5 t), sunkvežimiai, priekabos, puspriekabės, 
miesto ir tolimojo susisekimo autobusai. 
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3.2. Pastabos dėl Europos Parlamento priimtų dalinių pakeitimų 

Taryba visiškai pritarė Komisijos nuomonei dėl Europos Parlamento per pirmąjį 
svarstymą priimtų dalinių pakeitimų. 

Todėl daliniai pasiūlymai, kurios įtraukus į pagrindų direktyvą atsirastų neatitikimas 
pasiūlymo tikslams, buvo atmesti. Daliniai pakeitimai, susiję su kitais Bendrijos 
teisės aktais reglamentuojamomis sritimis, taip pat buvo atmesti, siekiant išvengti 
teisinio netikrumo. 

Taryba priėmė Komisijos performuluotus Europos Parlamento dalinius pakeitimus, 
susijusius konkrečiai su tipo patvirtinimu, nes jais yra išplečiama pirminiame 
pasiūlyme numatyta nuostatų taikymo sritis. Daliniai pakeitimai dėl individualaus 
tipo patvirtinimo buvo priimti. 

Taryba sutiko iš naujo apsvarstyti mažomis serijomis gaminamoms transporto 
priemonėms taikomas ribas, siekiant atsižvelgti į 2004 m. gegužės mėn. įvykusį 
Europos Sąjungos plėtros etapą. 

Bendrijos tipo patvirtinimo įvedimo grafiko klausimu Taryba visiškai atmetė 
Parlamento pasiūlymą atidėti visas Komisijos pasiūlytas datas, nes mano, kad toks 
atidėjimas smarkiai pažeistų transporto priemonių gamintojų, kuriems transporto 
priemonių tipo patvirtinimo techninių ir administracinių nuostatų suderinimas naudos 
teikia daugiausiai, interesus. 

3.3. Naujos Tarybos įtrauktos nuostatos ir Komisijos pozicija 

Viename iš naujųjų straipsnių, būtent 10a, yra patikslinama tipo patvirtinimui išduoti 
būtinų bandymų atlikimo tvarka. Juo bus iš esmės supaprastinti bandymų metodai, 
nes bus galima naudoti virtualiuosius metodus ir transporto gamintojams bus 
leidžiama patiems pateikti bandymų ataskaitas. 

38 straipsnis („Pranešimas apie techninės priežiūros tarnybas ir jų paskyrimas“ ) 
buvo pertvarkytas visiškai. Buvo patikslinta, kokiomis sąlygomis už tipo patvirtinimą 
atsakingos institucijos gali perimti šiam tikslui paskirtų techninės priežiūros tarnybų 
funkcijas ir pačios prižiūrėti transporto priemonių gamintojų atliekamus bandymus. 
Taryba taip pat nustatė įvairių tipo patvirtinimo procedūroje (pradedant 
privalomaisiais bandymais, gaminio tinkamumo kontrole ir baigiant rinkoje esančių 
transporto priemonių ir jų dalių patikrinimais) dalyvaujančių subjektų kompetencijos 
įvertinimo sąlygas. 

Ypatingas dėmesys buvo skirtas rinkoje esančioms atsarginėms dalims ir 
įrenginiams, siekiant, kad atsarginės dalys ir įrenginiai, galintys sukelti transporto 
priemonės veikimo trikdžių, į rinką galėtų patekti tik tada, jei jas patvirtina už tipo 
patvirtinimą atsakingos tarnybos. Siekiant įvesti supaprastintą patvirtinimo tvarką, 
panašią į tipo patvirtinimo tvarką, buvo įtrauktas naujas straipsnis („Rimtą pavojų 
keliančios detalės ir įrenginiai [...] “). 

Taryba visiškai pertvarkė Komisijos pasiūlytą krovininių transporto priemonių 
Bendrijos tipo patvirtinimo įvedimo grafiką, siekdama mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms suteikti daugiau laiko prisitaikyti prie naujųjų nuostatų. Naujajame grafike 
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atsižvelgta į tai, kad direktyvos perkėlimas į valstybių narių nacionalinę teisę buvo 
pratęstas nuo 12 iki 18 mėnesių. 

Direktyvos priedai buvo atnaujinti, atsižvelgiant į pasikeitimus, atsiradusius įtraukus 
naujų straipsnių, ir į tam tikrų naujų direktyvų įsigaliojimą. 

Komisija visiškai pritaria šiems pakeitimams. 

4. IŠVADOS 

Pirminiu 2003 m. liepos 14 d. pasiūlymu Komisija siūlo galimybę naudotis tipo patvirtinimu 
suteikti visoms transporto priemonėms, įskaitant krovinines transporto priemones, siekiant 
baigti transporto priemonių vidaus rinkos kūrimą. Direktyva dėl sukuriamos masto 
ekonomijos naudinga ne tik transporto priemonių gamintojams, bet taip pat leidžia iš esmės 
pagerinti transporto priemonių saugumą, nes dėl jos visos po Direktyvos 70/156/EEB 
parengtos techninio derinimo direktyvos tampa privalomos ipso facto. 

Europos piliečiams svarbūs ne tik bendros atviros ir konkurencingos rinkos teikiami 
privalumai, bet ir eismo saugumo pagerinimas, nes tarptautinis krovininio transporto 
priemonių judėjimas tampa vis intensyvesnis. 

Taryba pritarė Komisijos iš dalies pakeistam pasiūlymui. Tačiau ji padarė dalinių pakeitimų, 
kurie tipo patvirtinimo tvarkai darys teigiamą poveikį. Be to, buvo įtraukta naujų straipsnių, 
atsižvelgiant į CARS 21 ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, kuriomis siekiama ateityje 
supaprastinti Bendrijos teisę. 

Taryba pritarė vienbalsiai. 

Komisija palaiko Tarybos patvirtintą bendrąją poziciją. 




