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11 Apvienotā Karaliste,
12 Austrija,
13 Luksemburga,
17 Somija,
18 Dānija,

20 Polija,

21 Portugāle,
23 Grieķija,
24 Īrija,

26 Slovēnija,

27 Slovākija,

29 Igaunija,

32 Latvija,

36 Lietuva,

49 Kipra,

50 Malta.

2. pozīcija: Pamatdirektīvas vai regulas numurs.

3. pozīcija: Tās direktīvas vai regulas numurs, ar ko izdarīti jaunākie EK tipa 

apstiprinājuma grozījumi.

– Gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumos tas nozīmē jaunāko 

direktīvu vai regulu, ar ko grozīts kāds(-i) no Direktīvas .../.../EK *

pantiem.

  
* OV: Lūgums ievietot šīs direktīvas numuru.
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– Gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumos, ko piešķir saskaņā ar 

21. pantā aprakstīto procedūru, tas nozīmē jaunāko direktīvu vai regulu, 

ar ko ir grozīts(-i) kāds(-i) no Direktīvas .../.../EK * pantiem, izņemot to, 

ka pirmos divus ciparus aizstāj ar lieliem drukātiem burtiem KS.

– Tas nozīmē jaunāko direktīvu vai regulu, kurā ietvertas spēkā esošās 

normas, kam atbilst attiecīgā sistēma, sastāvdaļa vai tehniska vienība.

– Ja direktīvā vai regulā ir citādi īstenošanas termiņi, kas attiecas uz 

dažādiem tehniskiem standartiem, pievieno alfabēta burtu, lai apzīmētu, 

kuram standartam ir piešķirts apstiprinājums.

4. iedaļa: Četrzīmju kārtas numurs (kas vajadzības gadījumā sākas ar nullēm) gatavu 

transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumiem vai četru vai piecu zīmju numurs 

EK apstiprinājumiem saskaņā ar atsevišķo direktīvu vai regulu, uzrādot 

galvenā apstiprinājuma numuru. Numerācija sākas no 0001 katrai direktīvai vai 

regulai.

5. pozīcija: Divciparu kārtas numurs (kas vajadzības gadījumā sākas ar nullēm) 

pagarinājuma apzīmēšanai. Numerācija sākas no 00 katram pamata 

apstiprinājuma numuram.

2. Gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumos 2. pozīciju izlaiž.

Attiecīgu valstu tipa apstiprinājumiem, ko saskaņā ar 22. pantu piešķir mazās sērijās 

izgatavotiem transportlīdzekļiem, 2. pozīcijas vietā lieliem drukātiem burtiem raksta NKS.

  
* OV: Lūgums ievietot šīs direktīvas numuru.
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3. Piekto pozīciju izlaiž vienīgi uz transportlīdzekļa obligātās(-ām) izgatavotāja plāksnītes(-

ēm).

4. Piemērs Francijas izsniegtam trešās sistēmas apstiprinājumam (pagaidām tas vēl nav 

pagarināts) saskaņā ar direktīvu par bremžu sistēmām:

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

vai

e2*88/77*91/542A*0003*00 direktīvai ar divām īstenošanas stadijām – A un B.

5. Piemērs otrajam pagarinājumam, ko piešķir ceturtajam transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājumam, ko izdevusi Apvienotā Karaliste:

e11*98/14*0004*02.

Direktīva 98/14/EC šobrīd ir jaunākā direktīva, ar ko grozīta Direktīva 70/156/EEK.

6. Piemērs gatavu transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam, ko mazās sērijās izgatavotiem 

transportlīdzekļiem saskaņā ar 21. pantu izsniedz Luksemburga:

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

7. Piemērs transportlīdzekļa valsts tipa apstiprinājumam, ko mazās sērijās izgatavotiem 

transportlīdzekļiem saskaņā ar 22. pantu izsniedz Nīderlande:

e4*NKS*0001*00.
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8. Piemērs EK tipa apstiprinājuma numuram, ko marķē uz transportlīdzekļa obligātās(-ām) 

izgatavotāja plāksnītes(-ēm):

e11*98/14*0004.

9. VII pielikumu nepiemēro šīs direktīvas IV pielikumā minētajiem ANO EEK noteikumiem. 

Tipa apstiprinājumiem, ko izsniedz saskaņā ar ANO EEK noteikumiem, joprojām piemēro 

attiecīgu, atbilstīgos noteikumos paredzētu numerācijas sistēmu.
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Papildinājums

EK sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājuma marķējums

1. EK sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājuma marķējumā ir šādi 

elementi.

1.1. Četrstūris ap mazo "e" burtu, un aiz tā — skaidri salasāms EK sastāvdaļu vai atsevišķu 

tehnisku vienību tipa apstiprinājumu piešķīrušās dalībvalsts apzīmējums ar šādiem burtiem 

vai numuru:

1 Vācija 18 Dānija

2 Francija 20 Polija

3 Itālija 21 Portugāle

4 Nīderlande 23 Grieķija

5 Zviedrija 24 Īrija

6 Beļģija 26 Slovēnija

7 Ungārija 27 Slovākija

8 Čehijas Republika 29 Igaunija

9 Spānija 32 Latvija

11 Apvienotā Karaliste 36 Lietuva

12 Austrija 49 Kipra

13 Luksemburga 50 Malta

17 Somija

1.2. Četrstūra tuvumā ir tipa apstiprinājuma numura 4. pozīcijā dotais "pamatapstiprinājuma 

numurs", un tam priekšā ir divi cipari, ar ko norāda kārtas numuru, kas piešķirts 

jaunākajam būtiskam attiecīgas atsevišķās direktīvas vai regulas tehniskam grozījumam.
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1.3. Virs četrstūra ir papildu simbols vai simboli, kas ļauj noteikt konkrētus parametrus. 

Papildu informācija ir dota attiecīgās atsevišķajās direktīvās vai regulās.

2. Sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības tipa apstiprinājuma marķējums ir 

piestiprināts pie atsevišķās tehniskās vienības vai sastāvdaļas tā, lai to nevarētu atdalīt, un 

tas būtu skaidri salasāms.

3. Papildinājumā ir dots sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības tipa apstiprinājuma 

marķējuma paraugs.

1. papildinājuma papildpielikums

Sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības tipa apstiprinājuma marķējuma paraugs

a ≥ 3mm

01 0004

e 6 2aa

a

Paskaidrojums: šis sastāvdaļas tipa apstiprinājums ar numuru 0004 ir izsniegts Beļģijā. 01 

ir kārtas numurs, ar ko apzīmē tehniskās prasības, kam atbilst sastāvdaļa. Kārtas numuru 

piešķir saskaņā ar attiecīgām atsevišķajām direktīvām vai regulām.

NB! Šajā piemērā nav parādīti papildu simboli.
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VIII PIELIKUMS

TESTU REZULTĀTI
(Jāaizpilda apstiprinātājai iestādei un jāpievieno EK tipa apstiprinājuma sertifikātam)
Visos gadījumos informācijai ir jābūt tādai, no kuras ir skaidri saprotams, uz kuru variantu un 
versiju tā attiecas. Vienai versijai nevar būt vairāk kā viens rezultāts. Atsevišķu rezultātu 
kombinācija vienai versijai, norādot sliktākos rezultātus, tomēr ir pieļaujama. Šai gadījumā ar 
piezīmi jānorāda, ka ar (*) apzīmētajām vienībām ir uzrādīti vienīgi vissliktākie rezultāti.
1. Trokšņa līmeņa testu rezultāti

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas 

posmiem, norāda arī īstenošanas posmu:

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

Variants/versija: ...... ...... ......
Kustībā (dB(A)/E): ...... ...... ......
Statiskā stāvoklī (dB(A)/E): ...... ...... ......
pie apgriezieniem (min-1): ...... ...... ......
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2. Izplūdes gāzu izmešu testu rezultāti

2.1. Izmeši no mehāniskiem transportlīdzekļiem.

Norāda normatīvo aktu, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami 

apstiprinājumam. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda 

arī īstenošanas posmu: .........................................................................................................

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

Degviela(-s) (2)………………..(dīzeļdegviela, benzīns, sašķidrināta naftas gāze, 

dabasgāze, Bi degviela: benzīns/sašķidrināta naftas gāze, Bi degviela: benzīns/dabasgāze, 

etanols..)

  
(2) Ja ir piemērojami degvielas ierobežojumi, norādīt tos (piem., dabasgāzei L un H diapazons).
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2.1.1. I tipa tests (3) – transportlīdzekļa izmeši pārbaudes ciklā pēc aukstās palaišanas

Variants/versija: ...... ...... ......
CO ...... ...... ......
HC ...... ...... ......
NOx

HC + NOx

Cietās daļiņas ...... ...... ......

2.1.2. II tipa tests (3) – izmešu dati, kas vajadzīgi tehniskajai kontrolei:

II tips, maza apgriezienu skaita tukšgaitas tests

Variants/versija: ...... ...... ......
CO % ...... ...... ......
Motora apgriezieni ...... ...... ......
Motora eļļas temperatūra ...... ...... ......

  
(3) Atkārtot benzīnam un gāzveida degvielai, ja transportlīdzekli var darbināt gan ar benzīnu, 

gan gāzveida degvielu. Transportlīdzekļos kā degvielu var izmantot gan benzīnu, gan 
gāzveida degvielu, bet, ja benzīnu lieto tikai ārkārtas situācijā vai dzinēja iedarbināšanai un 
ja benzīna tvertnē var iepildīt ne vairāk kā 15 litrus benzīna, testa vajadzībām šādus 
transportlīdzekļus uzskata par tikai ar gāzveida degvielu darbināmiem transportlīdzekļiem.
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II tips, liela apgriezienu skaita tukšgaitas tests:

Variants/versija: ...... ...... ......
CO % ...... ...... ......
Lambda vērtība ...... ...... ......
Motora apgriezieni
Motora eļļas temperatūra ...... ...... ......

2.1.3. III tipa testa rezultāti:………..

2.1.4. IV tipa testa rezultāti (iztvaikošanas tests): .........g/testā.

2.1.5. V tipa tests rezultāts – izturīgums:

− izturīguma veids: 80 000 km/100 000 km/nav attiecināms(1),

− pasliktināšanās faktors (DF): aprēķināts/fiksēts (1),

− specifikācijas vērtība:

CO:....

HC:....

NOx:...
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2.1.6. VI tipa testa rezultāts – izmeši zemā apkārtējā temperatūrā

Variants/versija: ...... ...... ......
CO g/km
HC g/km

2.1.7. OBD: jā/nē (1).

2.2. Izmeši no motoriem, kurus izmanto transportlīdzekļos.

Norāda normatīvo, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami apstiprinājumam. 

Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda arī īstenošanas 

posmu: ................................................................................................................................

Degviela(-s) (2)………………..(dīzeļdegviela, benzīns, sašķidrināta naftas gāze, 

dabasgāze, etanols…..)

2.2.1. ESC testa rezultāti (1)

CO: g/kWh

THC:g/kWh

NOx: g/kWh

PT: g/kWh

2.2.2. ELR testa rezultāti (1)

Dūmainība :.....m-1
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2.2.3. ETC testa rezultāti (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. Izmeši no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem.

Norāda normatīvo aktu, ar ko izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami 

apstiprinājumam. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem, norāda 

arī īstenošanas posmu: .........................................................................................................

2.3.1. Brīvā paātrinājuma testa rezultāti

Variants/versija: ...... ...... ......
Koriģētā absorbcijas 
koeficienta vērtība (m-1):

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

Normālie motora tukšgaitas 
apgriezieni
Maksimālie motora 
apgriezieni
Eļļas temperatūra (min/maks)
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3. CO2 izmeši/degvielas patēriņa testa rezultāti (1) (3).

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

piemērojami apstiprinājumam:

Variants/versija: ...... ...... ......
CO2 izmešu masa (pilsētas 
apstākļos) (g/km)

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

CO2 izmešu masa (ārpilsētas 
apstākļos) (g/km)

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

CO2 izmešu masa (kombinētā) 
(g/km)

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

Degvielas patēriņš (pilsētas 
apstākļos) (l/100 km) (4)

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

Degvielas patēriņš (ārpilsētas 
apstākļos) (l/100 km) (4)

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

Degvielas patēriņš 
(kombinētais) (l/100 km) (4)

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

  
(4) Transportlīdzekļiem, ko darbina ar dabasgāzi, vienību “1/100 km” aizstāj ar “m³/100 km".



9911/3/06 REV 3 eka 1
IX PIELIKUMS DG C I LV

IX PIELIKUMS

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Pabeigtiem/vairākos posmos pabeigtiem (1) transportlīdzekļiem

I DAĻA

(Maksimālie izmēri: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)

1. puse
Apakšā parakstījusies persona: ..........................................................................................................
(Pilns vārds un uzvārds)
ar šo apliecina, ka transportlīdzeklis:
0.1. marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): ....................................................................

0.2. tips: .....................................................................................................................................

variants (2):..........................................................................................................................

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

0.2.1. komercnosaukums(-i): .........................................................................................................

0.4. kategorija: ...........................................................................................................................

  
(1) Svītrot, ja nav attiecināms.
(2) Norādīt arī skaitļu vai kombinēto skaitļu/burtu identifikācijas kodu. Viena varianta vai 

versijas kodā nedrīkst būt vairāk nekā 25 vai, attiecīgi, 35 pozīcijas.
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0.5. bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: ..................................................

Tā izgatavotāja nosaukums un adrese, kas veicis transportlīdzekļa pēdējo izgatavošanas posmu (1): .

0.6. Obligāto izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vieta:...................................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: ...........................................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas: ....................................

saskaņā ar transportlīdzekļa tipu (-iem), kas aprakstīti EK tipa apstiprinājumā (1)

Bāzes transportlīdzeklis: ...................................................................................................................
Izgatavotājs:......................................................................................................................................
EK tipa apstiprinājuma numurs: ........................................................................................................
Datums: ............................................................................................................................................
2. posms. Izgatavotājs: ......................................................................................................................
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EK tipa apstiprinājuma numurs:

Datums:...............................................................................................................................

visos aspektos atbilst pabeigta/vairākos posmos pabeigta (1) transportlīdzekļa tipam, kas 

aprakstīts:

EK tipa apstiprinājuma numurs:...........................................................................................

Datums:...............................................................................................................................

Transportlīdzekli bez turpmākas apstiprināšanas var pastāvīgi reģistrēt dalībvalstīs ar 

labās/kreisās puses (3) satiksmi un spidometra metriskajām/angļu (4) mērvienībām..............

(Vieta) (Datums): ................................................................................................................

(Paraksts) (Amats)

Pielikumi (attiecas vienīgi uz daudzposmu transportlīdzekļu tipiem): Atbilstības sertifikāts 

katram posmam.

  
(3) Norādīt, vai transportlīdzeklis pēc savas konstrukcijas ir piemērots lietošanai labās vai, 

attiecīgi, kreisās puses satiksmei, vai gan labās, gan kreisās puses satiksmei.
(4) Norādīt, vai uz ierīkotā spidometra ir gan metriskās, gan angļu mērvienības.
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2. puse
Pabeigtiem vai vairākos posmos pabeigtiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem

(Turpmāk norādītas vērtības un vienības, kas minētas attiecīgo normatīvo aktu tipa apstiprinājuma 
dokumentācijā. Ražošanas atbilstības pārbaužu gadījumā vērtības ir jāpārbauda saskaņā ar 
metodēm, kas izklāstītas attiecīgajos normatīvajos aktos, ņemot vērā ražošanas atbilstības pārbaužu 
pielaides, kuras ir atļautas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.)
1. Asu skaits: ……un riteņu skaits: ......

2. Dzenošās asis: .....................................................................................................................

3. Garenbāze: ……mm

5. Škērsbāze: 1. ……mm 2. ……mm 3. ……mm

6.1. Garums: ……mm

7.1. Platums: ……mm

8. Augstums: ...... mm

11. Aizmugurējā pārkare: ...... mm

12.1. Pašmasa: ...... kg

14.1. Pilnā masa: ..... kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. .…. kg 2. ...... kg 3. …..kg u.t.t.

14.3. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. …..kg u.t.t.
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16. Maksimālais pieļaujamais jumta noslogojums: ...... kg

17. Piekabes maksimālā masa (ar bremzēm): ...... kg (bez bremzēm): ...... kg

18. Maksimālā autovilciena masa: ...... kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze piekabes sakabes punktā: ...... kg

20. Motora izgatavotājs: ............................................................................................................

21. Motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: ...................................................................

22. Darbības princips: ...............................................................................................................

22.1. Tiešā iesmidzināšana: jā/nē (1).

23. Cilindru skaits un izvietojums: ...........................................................................................

24. Tilpums: ...... cm3.

25. Degviela: ............................................................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...... kW pie ……min-1

27. Sajūgs (tips): .......................................................................................................................

28. Pārnesumkārba (tips): .........................................................................................................

29. Pārnesuma skaitļi: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galvenā pārvada pārnesuma skaitlis: ..................................................................................
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32. Riepas un riteņi 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ……(Z kategorijas riepām, ar kurām 

paredzēts aprīkot transportlīdzekļus ar maksimālo ātrumu virs 300 km/h, norādīt 

būtiskākās riepu īpašības)

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ..............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

37. Virsbūves tips:.....................................................................................................................

38. Transportlīdzekļa krāsa (5):..................................................................................................

41. Durvju skaits un izvietojums ...............................................................................................

42.1. Sēdekļu skaits un izvietojums: .............................................................................................

43.1. EK tipa apstiprinājuma marķējums sakabes ierīcei, ja tāda ir: ..............................................

44. Maksimālais ātrums: ...... km/h .

  
(5) Norādīt tikai šādas pamatkrāsas: balts, dzeltens, oranžs, sarkans, violets, zils, zaļš, pelēks, 

brūns vai melns.
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45. Trokšņu līmenis.

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas 

posmiem norādīt arī īstenošanas posmu:………….

Stacionārā stāvoklī: ...... dB(A) pie motora apgriezieniem: ……min-1

Kustībā: ...... dB (A)

46.1. Izplūdes gāzu izmeši (6).

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas 

posmiem norādīt arī īstenošanas posmu:………….

1. pārbaudes procedūra:…………….

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

Dūmainība (koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1)): Cietās daļiņas: ......

2. pārbaudes procedūra (ja attiecināms)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Cietās daļiņas: ......

  
(6) Atkārto attiecībā uz benzīnu un gāzveida degvielu transportlīdzekļiem, ko var darbināt vai 

nu ar benzīnu, vai gāzveida degvielu. Transportlīdzekļos kā degvielu var izmantot gan 
benzīnu, gan gāzveida degvielu, bet gadījumos, kad benzīnu lieto tikai ārkārtas situācijā vai 
dzinēja iedarbināšanai un benzīna tvertnē var iepildīt ne vairāk kā 15 litrus benzīna, 
pārbaudes vajadzībām šādus transportlīdzekļus uzskata par tikai ar gāzveida degvielu 
darbināmiem transportlīdzekļiem.
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46.2. CO2 izmeši/degvielas patēriņš (6).

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz EK tipa apstiprinājumu: ……

CO2 izmeši Degvielas patēriņš
Pilsētā: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)
Ārpus pilsētas: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Kombinētais …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……
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50. Piezīmes 1:...........................................................................................................................

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 

24 GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības 
rādiusa 24 GHz radara iekārta".
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2. puse

Pabeigtiem vai vairākos posmos pabeigtiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem.

(Turpmāk norādītas vērtības un vienības, kas minētas attiecīgo normatīvo aktu tipa apstiprinājuma 
dokumentācijā. Ražošanas atbilstības pārbaužu gadījumā vērtības ir jāpārbauda saskaņā ar 
metodēm, kas izklāstītas attiecīgajos normatīvajos aktos, ņemot vērā ražošanas atbilstības pārbaužu 
pielaides, kuras ir atļautas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.)

1. Asu skaits: ...... un riteņu skaits: ......

2. Dzenošās asis: ......

3. Garenbāze: ...... mm

5. Šķērsbāze: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Garums: ...... mm

6.3. Attālums starp transportlīdzekļa priekšgalu un sakabes ierīces centru: ...... mm

7.1. Platums: ...... mm

8. Augstums: ...... mm

10.1. Zemes platība, ko aizņem transportlīdzeklis: ...... m²

11. Aizmugurējā pārkare: ...... mm

12.1. Pašmasa: ...... kg
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14.1. Pilnā masa: ...... kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi/asu grupu: 

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

16. Maksimālais pieļaujamais jumta noslogojums: ...... kg

17. Piekabes maksimālā masa (ar bremzēm): ...... kg; (bez bremzēm): ...... kg

18. Maksimālā autovilciena masa...... kg

19.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes 

punktu……..kg

20. Motora izgatavotājs:

21. Motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: ...................................................................

22. Darbības princips: ...............................................................................................................

22.1. Tiešā iesmidzināšana: jā/nē (1).

23. Cilindru skaits un izvietojums: ............................................................................................

24. Tilpums: ...... cm3

25. Degviela: .............................................................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...... kW pie ……min-1

27. Sajūgs (tips): .......................................................................................................................
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28. Pārnesumkārba (tips): ..........................................................................................................

29. Pārnesuma skaitļi: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galvenā pārvada pārnesuma skaitlis: ......

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ...... 4. ass: ......

33.1. Dzenošā ass (asis), kas aprīkota ar pneimatisko balstiekārtu vai tai līdzvērtīgu balstiekārtu: 

jā/nē (1).

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids:……………………………………………

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

36. Spiediens barošanas vadā, kas iet uz piekabes bremžu iekārtu: ...... bāri

37. Virsbūves tips:.....................................................................................................................

41. Durvju skaits un izvietojums: ..............................................................................................

42.2. Sēdvietu skaits (izņemot vadītāju): ......................................................................................

42.3. Stāvvietu skaits: ..................................................................................................................

43.1. EK tipa apstiprinājuma marķējums sakabes ierīcei, ja tāda ir: ..............................................

44. Maksimālais ātrums: ...... km/h
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45. Trokšņu līmenis.

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz apstiprinājumu.

Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem norādīt arī īstenošanas 

posmu: ................................................................................................................................

Stacionārā stāvoklī: ...... dB(A) pie motora apgriezieniem ...... min-1

Kustībā: ...... dB (A)

46.1. Izplūdes gāzu izmeši (6).
Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz EK tipa apstiprinājumu.

Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem norādīt arī īstenošanas 

posmu: ................................................................................................................................

1. pārbaudes procedūra:…………….

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

Dūmainība (koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1)):….Cietās daļiņas: ......

2. pārbaudes procedūra (ja attiecināms)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:….CH4: ...... Cietās daļiņas: ......
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47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 24 

GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības rādiusa 
24 GHz radara iekārta".
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2. puse
Pabeigtiem vai vairākos posmos pabeigtiem N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem.

(Turpmāk norādītas vērtības un vienības, kas minētas attiecīgo normatīvo aktu tipa apstiprinājuma 
dokumentācijā. Ražošanas atbilstības pārbaužu gadījumā vērtības ir jāpārbauda saskaņā ar 
metodēm, kas izklāstītas attiecīgajos normatīvajos aktos, ņemot vērā ražošanas atbilstības pārbaužu 
pielaides, kuras ir atļautas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.)
1. Asu skaits: ...... un riteņu skaits: ......

2. Dzenošās asis: ......

3. Garenbāze: ...... mm

4.1. Seglu vadotne (maksimālā un minimālā, ja ir regulējami segli): ...... mm

5. Škērsbāze: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Garums: ...... mm

6.3. Attālums starp transportlīdzekļa priekšgalu un sakabes ierīces centru: ...... mm

6.5. Iekraušanas laukuma garums: ...... mm

7.1. Platums: ...... mm

8. Augstums: ...... mm

10.2. Zemes platība, ko aizņem transportlīdzeklis (vienīgi N2 un N3 kategorijai): ……m²
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11. Aizmugurējā pārkare: ...... mm

12.1. Pašmasa: ...... kg

14.1. Pilnā masa: ...... kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi/asu grupu: 

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

15. Paceļamās vai atslogojamās ass(-u) atrašanās vieta: ………………….

17. Tehniski pieļaujamā maksimālā velkamā transportlīdzekļa masa attiecībā uz

17.1. Piekabi ar jūgststieņni:.........................................................................................................

17.2. Puspiekabi: ..........................................................................................................................

17.3. Centrālass piekabi: ..............................................................................................................

17.4. Piekabes (bez bremzēm) tehniski pieļaujamā maksimālā masa: ...... kg

18. Maksimālā autovilciena masa ...... kg

19.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes 

punktu……..kg

20. Motora izgatavotājs: ............................................................................................................

21. Motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: ...................................................................
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22. Darbības princips: ...............................................................................................................

22.1. Tiešā iesmidzināšana: jā/nē (1).

23. Cilindru skaits un izvietojums: ............................................................................................

24. Tilpums: ...... cm3

25. Degviela: .............................................................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...... kW pie ……min-1

27. Sajūgs (tips): .......................................................................................................................

28. Pārnesumkārba (tips): ..........................................................................................................

29. Pārnesuma skaitļi: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galvenā pārvada pārnesuma skaitlis: ...................................................................................

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ...... 4. ass: ......

33.1. Dzenošā ass (asis), kas aprīkota ar pneimatisko balstiekārtu vai tai līdzvērtīgu balstiekārtu: 

jā/nē (1).

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ...............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

36. Spiediens barošanas vadā, kas iet uz piekabes bremžu iekārtu: ...... bāri

37. Virsbūves tips:.....................................................................................................................
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38. Transportlīdzekļa krāsa (5) (vienīgi N1): ..............................................................................

39. Tvertnes tilpums (vienīgi cisternu transportlīdzekļiem): ......m³

40. Maksimālā celtspēja ....................................................................................................kNm.

41. Durvju skaits un izvietojums: ..............................................................................................

42.1. Sēdekļu skaits un izvietojums: .............................................................................................

43.1. EK tipa apstiprinājuma marķējums sakabes ierīcei, ja tāda ir: ..............................................

44. Maksimālais ātrums: ...... km/h

45. Trokšņu līmenis.

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas 

posmiem norādīt arī īstenošanas posmu: ..............................................................................

Statiskā stāvoklī: ...... dB(A) pie motora apgriezieniem ...... min-1

Kustībā: ...... dB (A)
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46.1. Izplūdes gāzu izmeši (6).

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem 

norādīt arī īstenošanas posmu:………….

1. pārbaudes procedūra:…………….

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

Dūmainība (koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1)):….Cietās daļiņas: ......

2. pārbaudes procedūra (ja attiecināms)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ......Cietās daļiņas: ......

46.2. CO2 izmeši/degvielas patēriņš (1) (vienīgi N1).

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, ar ko 

izdarīti jaunākie grozījumi, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu: ……

CO2 izmeši Degvielas patēriņš
Pilsētā: …… g/km …… l/100 km vai gāzveida degvielai m3 /100 km (1)

Ārpus pilsētas: …… g/km …… l/100 km vai gāzveida degvielai m3 /100 km (1)
Kombinētais …… g/km …… l/100 km vai gāzveida degvielai m3 /100 km (1)

(1) Norādīt gan benzīnam, gan gāzveida degvielai, ja transportlīdzekli var darbināt ar benzīnu un 
gāzveida degvielu. Transportlīdzekļi, kam benzīna sistēma ir uzstādīta rezervei vai vienīgi 
iedarbināšanai, un kuru degvielas tvertņu ietilpība ir mazāk par 15 litru benzīna, ir jāuzskata par 
transportlīdzekļiem, kas darbojas vienīgi ar gāzveida degvielu.
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47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……

48.1. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām bīstamu kravu pārvadāšanai:

jā/klase(-s): ....../nē (1).

48.2. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām noteiktu dzīvnieku pārvadāšanai: 

jā/klase(-s): ....../nē (1).

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 

24 GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības 
rādiusa 24 GHz radara iekārta".
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2. puse
Pabeigtiem vai vairākos posmos pabeigtiem O1, O2, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem

1. Asu skaits: ...... un riteņu skaits: ......

3. Garenbāze: ...... mm

5. Šķērsbāze: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Garums: ...... mm

6.4. Attālums starp transportlīdzekļa aizmuguri un sakabes ierīces centru: ...... mm

6.5. Iekraušanas laukuma garums: ...... mm

7.1. Platums: ...... mm

8. Augstums: ...... mm

10.3. Zemes platība, ko aizņem transportlīdzeklis (vienīgi O2, O3 un O4 kategorijai): ...... m²

11. Aizmugurējā pārkare: ...... mm

12.1. Pašmasa: ...... kg

14.1. Pilnā masa: ...... kg

14.5. Šīs masas sadalījums pa asīm un, attiecībā uz puspiekabēm vai piekabēm ar centrāli 

novietotu asi, masa sakabes punktā: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg; sakabes punkts: ...... kg

14.6. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi/asu grupu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... un, ja ir 

puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi, slodze uz sakabes punktu: ...... kg
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15. Paceļamās vai atslogojamās ass(-u) atrašanās vieta: …………….

19.2. B, D, E un H klases sakabes ierīcēm: maksimālā masa velkošajam transportlīdzeklim (T) 

vai transportlīdzeklim ar piekabi (ja T < 32 000 kg): ...... kg

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ......

33.2. Ass (asis), kas aprīkotas ar pneimatisko balstiekārtu vai tai līdzvērtīgu balstiekārtu: 

jā/nē (1).

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ...............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

37. Virsbūves tips:.....................................................................................................................

39. Tvertnes tilpums (vienīgi cisternu transportlīdzekļiem): ...... m³

43.2. Sakabes ierīces apstiprinājuma marķējums: .........................................................................

47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……
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48.1. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām bīstamu kravu pārvadāšanai: 

jā/klase(-s): ....../nē (1).

48.2. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām noteiktu dzīvnieku pārvadāšanai: 

jā /klase(-es): ....../nē (1).

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 24 

GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības rādiusa 
24 GHz radara iekārta".
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II DAĻA
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
nepabeigtiem transportlīdzekļiem

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)
1. puse
Apakšā parakstījusies persona: ..........................................................................................................

(Pilns vārds un uzvārds)
ar šo apliecina, ka transportlīdzeklis:

0.1. marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): ....................................................................

0.2. tips: .....................................................................................................................................

variants (2):..........................................................................................................................

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

0.2.1. komercnosaukums(-i) (ja ir): ...............................................................................................

0.4. kategorija: ...........................................................................................................................

0.5. bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja nosaukums un adrese: ..................................................

Tā izgatavotāja nosaukums un adrese, kas veicis transportlīdzekļa pēdējo izgatavošanas 

posmu (1):............................................................................................................................
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0.6. Obligāto izgatavotāja plāksnīšu atrašanās vieta:...................................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: ............................................................................

Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas:

saskaņā ar transportlīdzekļa tipu (-iem), kas aprakstīti EK tipa apstiprinājumā (1)
Bāzes transportlīdzeklis: izgatavotājs:………………………………….
EK tipa apstiprinājuma numurs: ………………………………….
Datums: ………………………………….
2. posms. Izgatavotājs: ............................................................................……
EK tipa apstiprinājuma numurs: ………………………………….
Datums: ………………………………….
visos aspektos atbilst nepabeigta transportlīdzekļa tipam, kas aprakstīts
EK tipa apstiprinājuma numurs: ………………………………….
Datums: ………………………………….
Transportlīdzekli nevar pastāvīgi reģistrēt bez turpmākiem EK tipa apstiprinājumiem.
....................................................……..................................................................................
(Vieta) (Datums) (Paraksts) (Amats)
Pielikumi: atbilstības sertifikāts katram posmam.
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2. puse
Nepabeigtiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem

(Turpmāk norādītas vērtības un vienības, kas minētas attiecīgo normatīvo aktu tipa apstiprinājuma 
dokumentācijā. Ražošanas atbilstības pārbaužu gadījumā vērtības ir jāpārbauda saskaņā ar 
metodēm, kas izklāstītas attiecīgajos normatīvajos aktos, ņemot vērā ražošanas atbilstības pārbaužu 
pielaides, kuras ir atļautas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.) 
1. Asu skaits: ……un riteņu skaits: ......

2. Dzenošās asis: .....................................................................................................................

3. Garenbāze: ……mm

5. Šķērsbāze: 1. ……mm 2. ……mm 3. ...... mm

6.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa garums: ……mm

7.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa platums: ……mm

9.1. Smaguma centra augstums: ……mm

9.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ……mm

9.3. Minimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ……mm

13.1. Minimālā pieļaujamā vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa pašmasa: …..kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg
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14.1. Pilnā masa: …..kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Maksimālais pieļaujamais jumta noslogojums: …..kg

17. Piekabes (ar bremzēm) maksimālā masa: ...... kg (bez bremzēm): …..kg

18. Maksimālā autovilciena masa: …..kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze piekabes sakabes punktā: ...... kg

20. Motora izgatavotājs: ............................................................................................................

21. Motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: ...................................................................

22. Darbības princips: ...............................................................................................................

22.1. Tiešā iesmidzināšana: jā/nē (1)

23. Cilindru skaits un izvietojums: ............................................................................................

24. Tilpums: ......cm3

25. Degviela: .............................................................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...... kW pie ……min-1

27. Sajūgs (tips): .......................................................................................................................
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28. Pārnesumkārba (tips): ..........................................................................................................

29. Pārnesuma skaitļi: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galvenā pārvada pārnesuma skaitlis: ...................................................................................

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ......2. ass: ......3. ass: ......

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ...............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

41. Durvju skaits un izvietojums: ..............................................................................................

42.1. Sēdekļu skaits un izvietojums: .............................................................................................

43.1. EK tipa apstiprinājuma marķējums sakabes ierīcei, ja tāda ir: ..............................................

43.3. Tipi vai klases stiprinājuma ierīcēm, kuras var pierīkot:.......................................................

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

45. Trokšņu līmenis.

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas

attiecas uz apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem 

norādīt arī īstenošanas posmu:………….

Stacionārā stāvoklī: ...... dB(A) pie motora apgriezieniem ...... min-1

Kustībā: ...... dB (A)
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46.1. Izplūdes gāzu izmeši (6).

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas 

posmiem norādīt arī īstenošanas posmu:………….

1. pārbaudes procedūra:…………….

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

Dūmainība (koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1)): Cietās daļiņas:......

2. pārbaudes procedūra (ja attiecināms)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Cietās daļiņas: ......

47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……
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49. Šasijas, kas ir konstruētas vienīgi bezceļu transportlīdzekļiem: jā/nē (1).

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 24 

GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības rādiusa 
24 GHz radara iekārta".
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2. puse
Nepabeigtiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem.

(Turpmāk norādītas vērtības un vienības, kas minētas attiecīgo normatīvo aktu tipa apstiprinājuma 
dokumentācijā. Ražošanas atbilstības pārbaužu gadījumā vērtības ir jāpārbauda saskaņā ar 
metodēm, kas izklāstītas attiecīgajos normatīvajos aktos, ņemot vērā ražošanas atbilstības pārbaužu 
pielaides, kuras ir atļautas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.)
1. Asu skaits: ...... un riteņu skaits: ......

2. Dzenošās asis: ......

3. Garenbāze: ...... mm

5. Šķērsbāze: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa garums: ...... mm

6.3. Attālums starp transportlīdzekļa priekšgalu un 

sakabes ierīces centru: ...... mm

7.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa platums: ...... mm

9.1. Smaguma centra augstums: ...... mm

9.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ...... mm

9.3. Minimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ...... mm

12.3. Šasijas tīrsvars: ...... kg
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13.1. Minimālā pieļaujamā vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa pašmasa: ...... kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Pilnā masa: ...... kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi/asu grupu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Maksimālais pieļaujamais jumta noslogojums: ...... kg

17. Piekabes maksimālā masa (ar bremzēm): ...... kg; (bez bremzēm): ...... kg

18. Maksimālā autovilciena masa ………..kg

19.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz mehāniskā transportlīdzekļa sakabes 

punktu……….kg

20. Motora izgatavotājs: ............................................................................................................

21. Motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: ...................................................................

22. Darbības princips: ...............................................................................................................

22.1. Tiešā iesmidzināšana: jā/nē (1).

23. Cilindru skaits un izvietojums: ............................................................................................

24. Tilpums: ...... cm3
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25. Degviela: .............................................................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...... kW pie ……min-1

27. Sajūgs (tips): .......................................................................................................................

28. Pārnesumkārba (tips): ..........................................................................................................

29. Pārnesuma skaitļi: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galvenā pārvada pārnesuma skaitlis: ......

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ...... 4. ass: ......

33.1. Dzenošā ass (asis), kas aprīkota ar pneimatisko balstiekārtu vai tai līdzvērtīgu balstiekārtu: 

jā/nē (1).

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ...............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

36. Spiediens barošanas vadā, kas iet uz piekabes bremžu iekārtu: ...... bāri

41. Durvju skaits un izvietojums: ..............................................................................................

43.1. Sakabes ierīces apstiprinājuma marķējums, ja tāda ir pierīkota: ......

43.3. Tipi vai klases stiprinājuma ierīcēm, kuras var pierīkot:.......................................................

43.4. Vērtības (1): D…… / V…… / S…… / U……
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45. Trokšņu līmenis.

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem 

norādīt arī īstenošanas posmu: .............................................................................................

Statiskā stāvoklī: ...... dB(A) pie motora apgriezieniem ...... min-1

Kustībā: ...... dB (A)

46.1. Izplūdes gāzu izmeši (6): ...... Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam 

grozījumu normatīvajam aktam, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Normatīvajam 

aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem norādīt arī īstenošanas posmu: .................

1. pārbaudes procedūra:.......................................................................................................

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

Dūmainība (koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1)):….Cietās daļiņas: ......

2. pārbaudes procedūra (ja vajadzīgs)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:….CH4: ...... Cietās daļiņas: ......
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47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……
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49. Šasijas, kas ir konstruētas vienīgi bezceļu transportlīdzekļiem: jā/nē (1).

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 

24 GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības 
rādiusa 24 GHz radara iekārta".
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2. puse
Nepabeigtiem N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem.

(Turpmāk norādītas vērtības un vienības, kas minētas attiecīgo normatīvo aktu tipa apstiprinājuma 
dokumentācijā. Ražošanas atbilstības pārbaužu gadījumā vērtības ir jāpārbauda saskaņā ar 
metodēm, kas izklāstītas attiecīgajos normatīvajos aktos, ņemot vērā ražošanas atbilstības pārbaužu 
pielaides, kuras ir atļautas saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.)
1. Asu skaits: ...... un riteņu skaits: ......

2. Dzenošās asis: ......

3. Garenbāze: ...... mm

4.2. Seglu vadotne puspiekabi velkošam transportlīdzeklim (maksimālā un minimālā): ...... mm

5. Šķērsbāze: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa garums: ...... mm

6.3. Attālums starp transportlīdzekļa priekšgalu un sakabes ierīces centru: ...... mm

7.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa platums: ...... mm

9.1. Smaguma centra augstums: ...... mm

9.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ...... mm

9.3. Minimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ...... mm
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12.3. Šasijas tīrsvars: ...... kg

13.1. Minimālā pieļaujamā vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa pašmasa: ...... kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Pilnā masa: ...... kg

14.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi/asu grupu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Paceļamās vai atslogojamās ass(-u) atrašanās vieta:…………….

17. Tehniski pieļaujamā maksimālā velkamā transportlīdzekļa masa attiecībā uz

17.1. Piekabi ar jūgstieni: .............................................................................................................

17.2. Puspiekabi: ..........................................................................................................................

17.3. Centrālass piekabi: ……………

17.4. Piekabes (bez bremzēm) maksimālā masa: ...... kg

18. Maksimālā autovilciena masa: ...... kg

19.1. Maksimālā vertikālā slodze piekabes sakabes punktā: ...... kg

20. Motora izgatavotājs: ............................................................................................................

21. Motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: ...................................................................
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22. Darbības princips: ...............................................................................................................

22.1. Tiešā iesmidzināšana: jā/nē (1).

23. Cilindru skaits un izvietojums: ............................................................................................

24. Tilpums: ...... cm3

25. Degviela: .............................................................................................................................

26. Maksimālā lietderīgā jauda: ...... kW pie ……min-1

27. Sajūgs (tips):

28. Pārnesumkārba (tips): ..........................................................................................................

29. Pārnesuma skaitļi: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Galvenā pārvada pārnesuma skaitlis: ...................................................................................

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ...... 4. ass: ......

33.1. Dzenošā ass (asis), kas aprīkota ar pneimatisko balstiekārtu vai tai līdzvērtīgu balstiekārtu: 

jā/nē (1).

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ...............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

36. Spiediens barošanas vadā, kas iet uz piekabes bremžu iekārtu: ...... bāri

41. Durvju skaits un izvietojums: ..............................................................................................
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42.1. Sēdekļu skaits un izvietojums: .............................................................................................

43.1. EK tipa apstiprinājuma marķējums sakabes ierīcei, ja tāda ir: ..............................................

43.3. Tipi vai klases stiprinājuma ierīcēm, kuras var pierīkot:.......................................................

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

45. Trokšņu līmenis:

Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu normatīvajam aktam, kas 

attiecas uz apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar diviem vai vairāk īstenošanas posmiem 

norādīt arī īstenošanas posmu: .............................................................................................

Statiskā stāvoklī: ...... dB(A) pie motora apgriezieniem ...... min-1

Kustībā: ...... dB (A)

46.1. Izplūdes gāzu izmeši (6): Numurs pamata normatīvajam aktam un jaunākajam grozījumu 

normatīvajam aktam, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Normatīvajam aktam ar 

diviem vai vairāk īstenošanas posmiem norādīt arī īstenošanas posmu:................................

1. pārbaudes procedūra:.......................................................................................................

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

Dūmainība (koriģētā absorbcijas koeficienta vērtība (m-1)):…. Cietās daļiņas: ......

2. pārbaudes procedūra (ja attiecināms)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ...... Cietās daļiņas: ......
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47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……

48.1. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām bīstamu kravu pārvadāšanai: 

jā/klase(-s): ....../nē (1).

48.2. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām noteiktu dzīvnieku pārvadāšanai: 

jā/klase(-s): ....../nē (1).

49. Šasijas, kas ir konstruētas vienīgi bezceļu transportlīdzekļiem: jā/nē (1).

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 

24 GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības 
rādiusa 24 GHz radara iekārta".
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2. puse
Nepabeigtiem O1, O2, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem

1. Asu skaits: ...... un riteņu skaits: ......

3. Garenbāze: ...... mm

5. Šķērsbāze: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa garums: ...... mm

6.4. Attālums starp transportlīdzekļa aizmuguri un sakabes ierīces centru: ...... mm

7.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa platums: ...... mm

9.1. Smaguma centra augstums: ...... mm

9.2. Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ...... mm

9.3. Minimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra 

augstums: ...... mm

12.3. Šasijas pašmasa: ...... kg

13.1. Minimālā pieļaujamā vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa pašmasa: ...... kg

13.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Pilnā masa: ...... kg

14.5. Šīs masas sadalījums pa asīm un, attiecībā uz puspiekabēm vai piekabēm ar centrāli 

novietotu asi, slodze sakabes punktā: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg; sakabes punkts: 

...... kg
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14.6. Tehniski pieļaujamā masa uz katru asi/asu grupu: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... un, ja ir 

puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi, slodze uz sakabes punktu: ...... kg

15. Paceļamās vai atslogojamās ass(-u) atrašanās vieta: …………….

19.2. B, D, E un H klases sakabes ierīcēm: maksimālā masa velkošajam transportlīdzeklim (T) 

vai transportlīdzeklim ar piekabi (ja T < 32 000 kg): ...... kg

32. Riepas un riteņi: 1. ass: ...... 2. ass: ...... 3. ass: ......

33.2. Ass (asis), kas aprīkotas ar pneimatisko balstiekārtu vai tai līdzvērtīgu balstiekārtu: 

jā/nē (1).

34. Stūres mehānisms, pastiprinātāja veids: ...............................................................................

35. Īss bremžu iekārtas apraksts: ...............................................................................................

43.2. EK tipa apstiprinājuma marķējums sakabes ierīcei: .............................................................

43.3. Tipi vai klases stiprinājuma ierīcēm, kuras var pierīkot:.......................................................

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

47. Fiskālā jauda vai, vajadzības gadījumā, valstu kodu numurs (-i):

Beļģija: ………………… Čehijas Republika: …… Dānija: ……………….
Vācija: ……………….. Igaunija: ……………….. Grieķija: ……………….
Spānija: ………………… Francija: ………………… Īrija: ……………….
Itālija: ………………… Kipra: ……………… Latvija: ……………….
Lietuva: ……………… Luksemburga: …………. Ungārija: ……………..
Malta:………………….. Nīderlande:…………… Austrija:……………….
Polija: ………………… Portugāle: ……………… Slovēnija: ……………..
Slovākija: ………………. Somija: ………………. Zviedrija: ………………
Apvienotā Karaliste: ……
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48.1. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām bīstamu kravu pārvadāšanai: 

jā/klase(-s): ....../nē (1).

48.2. EK tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas prasībām noteiktu dzīvnieku pārvadāšanai: 

jā/klase(-s): ....../nē (1).

50. Piezīmes 1:

51. Izņēmumi: ...........................................................................................................................

  
1 Ja saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK transportlīdzeklī ir uzstādīta maza darbības rādiusa 

24 GHz radara iekārta, izgatavotājam šeit jānorāda: "Transportlīdzeklī ir maza darbības 
rādiusa 24 GHz radara iekārta".
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X PIELIKUMS

RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS PROCEDŪRAS

0. MĒRĶI

Ražošanas atbilstības procedūras ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka ikviens izgatavotais 

transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa un atsevišķa tehniska vienība atbilst apstiprinātam 

tipam.

Procedūrās ir nešķirami iekļauts kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izvērtējums – to 

turpmāk dēvē par pirmo izvērtējumu 1 – kā arī apstiprinājuma priekšmeta un ar ražošanu 

saistītas kontroles pārbaude, ko turpmāk dēvē par ražojumu atbilstības pasākumiem.

1. PIRMAIS IZVĒRTĒJUMS

1.1. Dalībvalsts EK tipa apstiprinājumu iestādei pirms EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas ir 

jāpārbauda, vai darbojas pietiekami mehānismi un procedūras, lai nodrošinātu efektīvu 

kontroli, vai izgatavotās sastāvdaļas, sistēmas, atsevišķas tehniskas vienības vai 

transportlīdzekļi atbilst apstiprinātam tipam.

  
1 Norādes par izvērtējuma plānošanu un veikšanu ir rodamas saskaņotā standarta ISO 10011 

(1991) 1., 2. un 3. daļā.
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1.2. Atbilstību 1.1. punkta prasībām pārbauda iestāde, kas piešķir EK tipa apstiprinājumu.

Šai iestādei jāpieņem sākotnējais novērtējums un sākotnējie 2. punktā izklāstītie ražojumu 

atbilstības pasākumi, atbilstīgi situācijai ņemot vērā vienu no 1.2.1. līdz 1.2.3. punktā 

izklāstītajiem pasākumiem vai vajadzības gadījumā to pilnīgu vai daļēju kombināciju.

1.2.1. Faktisko sākotnējo novērtējumu un/vai ražojumu atbilstības pasākumus veic EK tipa 

apstiprinātāja iestāde, kas piešķir tipa apstiprinājumu vai iecelta iestāde, kas rīkojas EK 

tipa apstiprinātājas iestādes vārdā.

1.2.1.1. Apsverot veicamā sākotnējā novērtējuma apjomu, EK tipa apstiprinātāja iestāde var ņemt 

vērā pieejamo informāciju par:

− izgatavotāja sertifikāciju, kas minēta 1.2.3. punktā un nav kvalificēta vai atzīta 

saskaņā ar šo punktu,

− sistēmas kvalitātes pārbaudēm, ja EK tipu apstiprina sastāvdaļai vai atsevišķai 

tehniskai vienībai, ko sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavotājs(-i) 

veic savās telpās, ievērojot vienu vai vairākas rūpniecības nozares specifikācijas, 

kuras atbilst saskaņotā standarta EN ISO 9002 - 1994 vai EN ISO 9001 - 2000 

prasībām ar pieļaujamo atkāpi no prasībām saistībā ar projektēšanas un attīstības 

jēdzieniem, 7.3. punktu "Klientu apmierinātība un nepārtraukta attīstība".
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1.2.2. Faktisko sākotnējo novērtējumu un/vai ražojumu atbilstības pasākumus var arī veikt citas 

dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde, kas piešķir tipa apstiprinājumu, vai iecelta 

iestāde, kuru šim mērķim izraudzījusies EK tipa apstiprinātāja iestāde. Šai gadījumā citas 

dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde sagatavo atbilstības paziņojumu, kurā izklāstītas 

jomas un ražošanas iekārtas, kuras tā apstiprinājusi kā būtiskas attiecībā uz 

ražojumu (-iem), kam jāsaņem EK tipa apstiprinājums, kā arī direktīvu vai regulu, saskaņā 

ar kuru minētie ražojumi ir jāapstiprina 1. Saņemot kādas dalībvalsts EK tipa 

apstiprinājuma piešķīrējas iestādes pieteikumu par atbilstības paziņojumu, citas dalībvalsts 

EK tipa apstiprinātāja iestāde uzreiz nosūta tai atbilstības paziņojumu vai paziņo, ka tā 

nespēj nodrošināt šādu paziņojumu. Atbilstības paziņojumā jānorāda vismaz šādas ziņas:

Grupa vai uzņēmums: (piemēram, XYZ Automotive)
Konkrētā organizācija: (piemēram, Eiropas nodaļa)
Rūpnīcas/ražotnes: (piemēram,1. dzinēju rūpnīca (Apvienotā Karaliste), 

2. transportlīdzekļu rūpnīca (Vācija)
Transportlīdzekļu/sastāvdaļu 
klāsts:

(piemēram, visu kategoriju M1 modeļi)

Novērtētās jomas: (piemēram, dzinēju montāža, korpusu štancēšana un 
montāža, transportlīdzekļa montāža) 

Pārbaudītie dokumenti: (piemēram, uzņēmuma un objekta kvalitātes 
rokasgrāmata un procedūras)

Novērtējums: (piemēram, veikts: 18-30.9.2001)
(piemēram, plānotais inspekcijas apmeklējums: 
2002. gada martā)

  
1 Piemēram, attiecīgā atsevišķa direktīva, ja apstiprināmais ražojums ir sistēma, detaļa vai 

tehniska vienība, un Direktīva .../.../EK * ja tas ir gatavs transportlīdzeklis.
* OV: Lūgums ievietot šīs direktīvas numuru.
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1.2.3. EK tipa apstiprinātāja iestādei ir jāpieņem arī izgatavotāja derīga sertifikācija pēc 

saskaņotā standarta EN ISO 9002 - 1994 (kura piemērošanas joma attiecas uz ražošanas 

objektiem un apstiprināmo ražojumu(-iem) vai EN ISO 9001 - 2000, pieļaujot tādu prasību 

izslēgšanu, kuras ir saistītas ar dizaina un pilnveides koncepciju saskaņā ar 7.3. punktu 

"Klientu apmierinātība un pastāvīga kvalitātes uzlabošana", vai pēc līdzvērtīga saskaņota 

standarta, kas apmierina 1.2. punktā izklāstītās sākotnējā novērtējuma prasības. 

Izgatavotājam ir jāsniedz sīkas ziņas par sertifikāciju un jāuzņemas informēt EK tipa 

apstiprinātāja iestāde par jebkādiem grozījumiem saistībā ar sertifikācijas derīgumu vai 

darbības jomu.

1.3. Veicot gatava transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanu, sākotnējie novērtējumi, kas jau 

veikti, piešķirot apstiprinājumus transportlīdzekļa sistēmām, sastāvdaļām un tehniskām 

vienībām, nav jāatkārto; tos papildina ar novērtējumu, kas attiecas uz gatavā 

transportlīdzekļa montāžas vietu un darbiem, par kuriem nebija informācijas iepriekšējos 

novērtējumos.



9911/3/06 REV 3 eka 5
X PIELIKUMS DG C I LV

2. RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PASĀKUMI

2.1. Visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, 

kas saņēmušas tipa apstiprinājumu atbilstīgi šai direktīvai vai atsevišķai direktīvai vai 

regulai, jābūt izgatavotiem atbilstīgi apstiprinātajam tipam, ievērojot prasības šajā direktīvā 

vai atsevišķajā direktīvā vai regulā, kura norādīta pilnīgajā sarakstā, kas iekļauts IV vai XI 

pielikumā.

2.2. Piešķirot EK tipa apstiprinājumu, dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestādei jāpārliecinās, 

vai ir atbilstīgi pasākumi un dokumentēti kontroles plāni, par ko jāvienojas ar izgatavotāju 

attiecībā uz katru apstiprinājumu, lai ar noteiktiem starplaikiem izdarītu testus vai tiem 

pielīdzināmas pārbaudes, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos par nepārtrauktu atbilstību 

apstiprinātajam tipam, tostarp izdarītu testus, kurus attiecīgā gadījumā prasa atsevišķās 

direktīvas vai regulas.

2.3. EK tipa apstiprinājuma turētājam, jo īpaši:

2.3.1. jānodrošina, ka ir procedūras, lai efektīvi uzraudzītu ražojumu (transportlīdzekļu, sistēmu, 

sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību) atbilstību EK tipa apstiprinājumam;

2.3.2. jābūt pieejamam testa aprīkojumam vai citam piemērotam aprīkojumam, kas vajadzīgs 

katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

2.3.3. jānodrošina, ka testu vai pārbaužu rezultātus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir 

pieejami noteiktā laikposmā, kuru paredz, vienojoties ar tipa apstiprinātāju iestādi. Šim 

laikposmam nav jābūt ilgākam par 10 gadiem;
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2.3.4. jāanalizē visu testu vai pārbaužu rezultāti, lai pārbaudītu un ar rūpnieciskajai ražošanai 

atbilstīgām pielaidēm nodrošinātu stabilitāti attiecībā uz ražojumu parametriem;

2.3.5. jānodrošina, lai katram ražojuma veidam tiktu izdarītas vismaz tās pārbaudes, kas noteiktas 

šajā direktīvā, un testi, kuri noteikti atbilstīgajās atsevišķajās direktīvās vai regulās, kas 

norādītas pilnīgajā sarakstā, kurš iekļauts IV pielikumā vai XI pielikumā;

2.3.6. jānodrošina, lai jebkuram paraugam vai testa elementam, kas liecina par neatbilstību 

attiecīgajam testa vai pārbaudes veidam, sekotu cita parauga ņemšana, cits tests vai 

pārbaude. Tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību;

2.3.7. veicot pabigta transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanu, 2.3.5. punktā minētās pārbaudes 

veic vienīgi tādēļ, lai pārliecinātos par pareizu konstrukcijas specifikāciju saistībā ar 

apstiprinājumu, it īpaši par atbilstību informācijas dokumentam, kas paredzēts III 

pielikumā, kā arī šīs direktīvas IX pielikumā sniegtajai informācijai, kas ir vajadzīga 

atbilstības sertifikātiem.

3. PASTĀVĪGI PĀRBAUŽU PASĀKUMI

3.1. Iestāde, kas ir piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā drīkst pārbaudīt atbilstības 

pārbaudes metodes, ko piemēro katrā ražotnē.

3.1.1. Parastie pasākumi nozīmē šā pielikuma 1.2. punktā noteikto procedūru pastāvīgas 

efektivitātes pārraudzību (sākotnējais novērtējums un ražojuma atbilstība).

3.1.1.1. Uzraudzības pasākumi, kurus veic sertifikācijas iestāde (kvalificēta vai atzīta saskaņā ar šā 

pielikuma 1.2.3. punktu), ir jāpieņem kā tādi, kas atbilst 3.1.1. punkta prasībām attiecībā uz 

procedūrām, kas noteiktas sākotnējā novērtējuma laikā (1.2.3. punkts).
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3.1.1.2. EK tipa apstiprinātājas iestādes veiktos pārbaužu parastais biežums (izņemot 3.1.1.1. 

punktā minētās pārbaudes) ir tāds, lai varētu nodrošināt, ka saskaņā ar šā pielikuma 1. un 2. 

iedaļu veikto attiecīgos kontroles pasākumus ik pa laikam pārskata atbilstīgi uzticēšanās 

gaisotnei, ko izveidojusi tipa apstiprinātāja iestāde.

3.2. Pārskatot šādus pasākumus, inspektoram jābūt pieejamiem ražošanas testu vai pārbaužu 

ierakstiem; konkrēti, šā pielikuma 2.2. punktā prasīto dokumentēto testu vai pārbaužu 

ierakstiem

3.3. Ja testēšanas veids to ļauj, inspektors izlases veidā var izvēlēties paraugus testu veikšanai 

izgatavotāja laboratorijā (vai testam tehniskā dienestā, ja tā paredzēts atsevišķajā direktīvā 

vai regulā). Paraugu obligāto skaitu var noteikt, ņemot vērā paša izgatavotāja veikto 

pārbaužu rezultātus.

3.4. Ja kontroles līmenis šķiet neapmierinošs vai ja rodas iespaids, ka ir jāpārbauda saskaņā ar 

3.2. punktu veikto testu derīgums, inspektoram ir jāņem paraugi nosūtīšanai tehniskajam 

dienestam, kas veicis EK tipa apstiprināšanas testus.

3.5. Ja inspekcijas vai uzraudzības pārbaudes laikā atklājas neapmierinoši rezultāti, EK tipa 

apstiprinātājai iestādei ir jānodrošina visu vajadzīgo pasākumu veikšana, lai pēc iespējas 

ātrāk atjaunotu ražošanas atbilstību.
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XI PIELIKUMS

SPECIĀLO TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠĪBAS UN TIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
1. papildinājums

Dzīvojamie transportlīdzekļi, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi un 
katafalkautomobiļi

Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Trokšņu līmenis 70/157/EEK H G+H G+H G+H
2 Izmeši 70/220/EEK Q G+Q G+Q G+Q
3 Degvielas 

tvertnes/aizmugurējās 
drošības konstrukcijas

70/221/EEK F F F F

4 Aizmugurējās 
reģistrācijas numura 
zīmes vieta

70/222/EEK X X X X

5 Stūres iekārta 70/311/EEK X G G G
6 Durvju slēgmehānismi 

un eņģes
70/387/EEK B G+B

7 Skaņu signālierīces 70/388/EEK X X X X
8 Netiešās redzamības 

ierīces
71/127/EEK X G G G

9 Bremžu iekārta 71/320/EEK X G G G
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Elektromagnētiskā 
savietojamība

72/245/EEK X X X X

11 Dīzeļmotoru dūmainība 72/306/EEK H H H H
12 Iekšējais aprīkojums 74/60/EEK C G+C
13 Pretaizbraukšanas

ierīces un imobilaizeri
74/61/EEK X G G G

14 Trieciendroša stūres 
iekārta

74/297/EEK X G

15 Sēdekļi un to 
stiprinājumi

74/408/EEK D G+D G+D G+D

16 Ārējie izvirzījumi 74/483/EEK X kabīnei;
A pārējai 

transportlīdzekļa 
daļai

G kabīnei;
A pārējai 

transportlīdzekļa 
daļai

17 Spidometrs un 
atpakaļgaitas 
pārnesums

75/443/EEK X X X X

18 Obligātās izgatavotāja 
plāksnītes

76/114/EEK X X X X

19 Drošības jostu 
stiprinājumu vietas

76/115/EEK D G+L G+L G+L

20 Gaismas un gaismas 
signalizācijas ierīču 
uzstādīšana

76/756/EEK A+N A+G+N kabīnei; 
A+N pārējai 

transportlīdzekļa 
daļai

A+G+N 
kabīnei; 

A+N 
pārējai 

transportlīd
zekļa daļai

A+G+N 
kabīnei; 

A+N pārējai 
transportlīdz

ekļa daļai

21 Atstarotāji 76/757/EEK X X X X
22 Kontūrlukturi, 

priekšējie (sānu) 
gabarītlukturi, 
aizmugurējie (sānu) 
gabarītlukturi, bremžu 
lukturi, sānu 
gabarītlukturi, dienas 
gaitas lukturi

76/758/EEK X X X X

23 Virzienrādītāji 76/759/EEK X X X X
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Aizmugurējās numura 
zīmes lukturi

76/760/EEK X X X X

25 Galvenie lukturi (ar 
spuldzēm)

76/761/EEK X X X X

26 Priekšējie miglas 
lukturi

76/762/EEK X X X X

27 Jūgkāši 77/389/EEK E E E E
28 Aizmugurējie miglas 

lukturi.
77/538/EEK X X X X

29 Atpakaļgaitas lukturi 77/539/EEK X X X X
30 Stāvgaismas lukturi 77/540/EEK X X X X
31 Drošības jostas 77/541/EEK D G+M G+M G+M
32 Priekšējā redzamība 77/649/EEK X G
33 Vadības ierīču 

identifikācija
78/316/EEK X X X X

34 Pretaizsalšana/pretaizsv
īšana

78/317/EEK X G+O O O

35 Apskalotāji/tīrītāji 78/318/EEK X G+O O O
36 Apsildīšanas ierīces 2001/56/EK X X X X
37 Dubļu sargi 78/549/EEK X G
38 Pagalvji 78/932/EEK D G+D
39 CO2 izmeši/degvielas 

patēriņš
80/1268/EEK N/A N/A

40 Motora jauda 80/1269/EEK X X X X
41 Dīzeļmotoru izmeši 88/77/EEK H G+H G+H G+H
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Masas un izmēri 
(vieglajiem 
automobiļiem)

92/21/EEK X X

45 Stikli, stiklu materiāli 92/22/EEK J G+J G+J G+J
46 Riepas 92/23/EEK X G G G
47 Ātruma 

ierobežotājierīces
92/24/EEK X

48 Masas un izmēri 
(izņemot 
transportlīdzekļus, kas 
minēti 44. punktā)

97/27/EK X X

50 Sakabes ierīces 94/20/EK X G G G
51 Uzliesmojamība 95/28/EC G kabīnei;

X pārējai 
transportlīd
zekļa daļai

52 Autobusi 2001/85/EC A A
53 Frontālā sadursme 96/79/EC N/A N/A
54 Sānu sadursme 96/27/EC N/A N/A
58 Gājēju aizsardzība 2003/102/EK X

(1) Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa.
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2. papildinājums

Bruņotie transportlīdzekļi

Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Trokšņu līmenis 70/157/EEK X X X X X X
2 Izmeši 70/220/EEK A A A A A A
3 Degvielas tvertnes/ 

aizmugurējās drošības 
konstrukcijas

70/221/EEK X X X X X X X X X X

4 Aizmugurējās 
reģistrācijas numura 
zīmes vieta

70/222/EEK X X X X X X X X X X

5 Stūres iekārta 70/311/EEK X X X X X X X X X X
6 Durvju 

slēgmehānismi un 
eņģes

70/387/EEK X X X X

7 Skaņau signālierīces 70/388/EEK A+
K

A+
K

A+
K

A+
K

A+
K

A+
K

8 Netiešās redzamības 
ierīces

71/127/EEK A A A A A A

9 Bremžu iekārta 71/320/EEK X X X X X X X X X X
10 Elektromagnētiskā 

savietojamība
72/245/EEK X X X X X X X X X X

11 Dīzeļmotoru 
dūmainība

72/306/EEK X X X X X X

12 Iekšējais aprīkojums 74/60/EEK A
13 Pretaizbraukšanas 

ierīces un imobilaizeri
74/61/EEK X X X X X X

14 Trieciendroša stūres 
iekārta

74/297/EEK N/A N/A

15 Sēdekļi un to 
stiprinājumi

74/408/EEK X D D D D D
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Ārējie izvirzījumi 74/483/EEK A
17 Spidometrs un 

atpakaļgaitas 
pārnesums

75/443/EEK X X X X X X

18 Obligātās izgatavotāja 
plāksnītes

76/114/EEK X X X X X X X X X X

19 Drošības jostu 
stiprinājumu vietas

76/115/EEK A A A A A A

20 Gaismas un gaismas 
signalizācijas ierīču 
uzstādīšan

76/756/EEK A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

A+
N

21 Atstarotāji 76/757/EEK X X X X X X X X X X
22 Kontūrlukturi, 

priekšējie (sānu) 
gabarītlukturi, 
aizmugurējie (sānu) 
gabarītlukturi, bremžu 
lukturi, sānu 
gabarītlukturi, dienas 
gaitas lukturi

76/758/EEK X X X X X X X X X X

23 Virzienrādītāji 76/759/EEK X X X X X X X X X X
24 Aizmugurējās numura 

zīmes lukturi
76/760/EEK X X X X X X X X X X

25 Galvenie lukturi (ar 
spuldzēm)

76/761/EEK X X X X X X

26 Priekšējie miglas 
lukturi

76/762/EEK X X X X X X

27 Jūgkāši 77/389/EEK A A A A A A
28 Aizmugurējie miglas 

lukturi.
77/538/EEK X X X X X X X X X X

29 Atpakaļgaitas lukturi 77/539/EEK X X X X X X X X X X
30 Stāvgaismas lukturi 77/540/EEK X X X X X X
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Drošības jostas 77/541/EEK A A A A A A
32 Priekšējā redzamība 77/649/EEK S
33 Vadības ierīču 

identifikācija
78/316/EEK X X X X X X

34 Pretaizsalšana/pretaiz
svīšana

78/317/EEK A O O O O O

35 Apskalotāji/tīrītāji 78/318/EEK A O O O O O
36 Apsildīšanas ierīces 2001/56/EK X X X X X X X X X X
37 Dubļu sargi 78/549/EEK X
38 Pagalvji 78/932/EEK X
39 CO2 izmeši/degvielas 

patēriņš
80/1268/EEK N/A

40 Motora jauda 80/1269/EEK X X X X X X
41 Dīzeļmotoru izmeši 88/77/EEK A X X X X X
42 Sānu drošības 

konstrukcijas
89/297/EEK X X X X

43 Pretšļakatu ierīces 91/226/EEK X X X X
44 Masas un izmēri 

(vieglajiem 
automobiļiem)

92/21/EEK X

45 Stikli, stiklu materiāli 92/22/EEK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 Riepas 92/23/EEK A A A A A A A A A A
47 Ātruma 

ierobežotājierīces
92/24/EEK X X X
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Masas un izmēri 
(izņemot 
transportlīdzekļus, 
kas minēti 44. punktā)

97/27/EK X X X X X X X X X

49 Kabīņu ārējie 
izvirzījumi

92/114/EEK A A A

50 Sakabes ierīces 94/20/EK X X X X X X X X X X
51 Uzliesmojamība 95/28/EK X
52 Autobusi 2001/85/EK A A
53 Frontālā sadursme 96/79/EK N/A
54 Sānu sadursme 96/27/EK N/A N/A
56 Transportlīdzekļi, kas 

paredzēti bīstamu 
kravu pārvadāšanai

98/91/EK X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X 
(1)

57 Priekšējā drošības 
konstrukcija

2000/40/EK X X

58 Gājēju aizsardzība 2003/102/EK N/A N/A
(1) Direktīvas 98/91/EK prasības piemēro vienīgi tad, ja izgatavotājs lūdz EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, ar 

kuru paredzēts pārvadāt bīstamas preces.
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3. papildinājums
Citi speciālie transportlīdzekļi (ietverot dzīvojamās piekabes)

Izņēmumus piemēro vienīgi tad, ja izgatavotājs apstiprinātājai iestādei pierāda, ka transportlīdzeklis 
īpašo funkciju dēļ nevar atbilst visām prasībām.

Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Trokšņu līmenis 70/157/EEK H H H H H
2 Izmeši 70/220/EEK Q Q Q Q Q
3 Degvielas tvertnes/ 

aizmugurējās 
drošības 
konstrukcijas

70/221/EEK F F F F F X X X X

4 Aizmugurējās 
reģistrācijas numura 
zīmes vieta

70/222/EEK A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Stūres iekārta 70/311/EEK X X X X X X X X X
6 Durvju 

slēgmehānismi un 
eņģes

70/387/EEK B B B

7 Skaņu signālierīces 70/388/EEK X X X X X
8 Atpakaļskata 

redzamība
71/127/EEK X X X X X

9 Bremžu iekārta 71/320/EEK X X X X X X X X X
10 Elektromagnētiskā 

savietojamība
72/245/EEK X X X X X X X X X

11 Dīzeļmotoru 
dūmainība

72/306/EEK H H H H H

13 Pretaizbraukšanas 
ierīces un 
imobilaizeri

74/61/EEK X X X X X

14 Trieciendroša stūres 
iekārta

74/297/EEK X
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Sēdekļi un to 
stiprinājumi

74/408/EEK D D D D D

17 Spidometrs un 
atpakaļgaitas 
pārnesums

75/443/EEK X X X X X

18 Obligātās 
izgatavotāja 
plāksnītes

76/114/EEK X X X X X X X X X

19 Drošības jostu 
stiprinājumu vietas

76/115/EEK D D D D D

20 Gaismas un gaismas 
signalizācijas ierīču 
uzstādīšan

76/756/EEK A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Atstarotāji 76/757/EEK X X X X X X X X X
22 Kontūrlukturi, 

priekšējie (sānu) 
gabarītlukturi, 
aizmugurējie (sānu) 
gabarītlukturi, 
bremžu lukturi, sānu 
gabarītlukturi, 
dienas gaitas lukturi

76/758/EEK X X X X X X X X X

23 Virzienrādītāji 76/759/EEK X X X X X X X X X
24 Aizmugurējās 

numura zīmes 
lukturi

76/760/EEK X X X X X X X X X

25 Galvenie lukturi (ar 
spuldzēm)

76/761/EEK X X X X X

26 Priekšējie miglas 
lukturi

76/762/EEK X X X X X

27 Jūgkāši 77/389/EEK A A A A A
28 Aizmugurējie 

miglas lukturi
77/538/EEK X X X X X X X X X

29 Atpakaļgaitas 
lukturi

77/539/EEK X X X X X X X X X

30 Stāvgaismas lukturi 77/540/EEK X X X X X
31 Drošības jostas 77/541/EEK D D D D D
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Vadības ierīču 
identifikācija

78/316/EEK X X X X X

34 Pretaizsalšana/pretai
zsvīšana

78/317/EEK O O O O O

35 Apskalotāji/tīrītāji 78/318/EEK O O O O O
36 Apsildīšanas ierīces 2001/56/EK X X X X X X X X X
40 Motora jauda 80/1269/EEK X X X X X
41 Dīzeļmotoru izmeši 88/77/EEK H H H H H
42 Sānu drošības 

konstrukcijas
89/297/EEK X X X X

43 Pretšļakatu ierīces 91/226/EEK X X X X
45 Stikli, stiklu 

materiāli
92/22/EEK J J J J J J J J J

46 Riepas 92/23/EEK X X X X X X X X X
47 Ātruma 

ierobežotājierīces
92/24/EEK X X X

48 Masas un izmēri 97/27/EK X X X X X X X X X
49 Kabīņu ārējie 

izvirzījumi
92/114/EEK X X X

50 Sakabes ierīces 94/20/EK X X X X X X X X X
51 Uzliesmojamība 95/28/EK X
52 Autobusi 2001/85/EK X X
54 Sānu sadursme 96/27/EK A
56 Transportlīdzekļi, 

kas paredzēti 
bīstamu kravu 
pārvadāšanai

98/91/EK X X X X X X

57 Priekšējā drošības 
konstrukcija

2000/40/EK X X

58 Gājēju aizsardzība 2003/102/EK N/A
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4. papildinājums

Autoceltņi

Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu N3 kategorijas autoceltnis

1 Trokšņu līmenis 70/157/EEK T
2 Izmeši 70/220/EEK X
3 Degvielas tvertnes/ aizmugurējās 

drošības konstrukcijas
70/221/EEK X

4 Aizmugurējās reģistrācijas numura 
zīmes vieta

70/222/EEK X

5 Stūres iekārta 70/311/EEK X, atļauts atpakaļgaitas stūres mehānisms
6 Durvju slēgmehānismi un eņģes 70/387/EEK A
7 Skaņu signālierīces 70/388/EEK X
8 Atpakaļskata redzamība 71/127/EEK X
9 Bremžu iekārta 71/320/EEK U

10 Elektromagnētiskā savietojamība 72/245/EEK X
11 Dīzeļmotoru dūmainība 72/306/EEK X
12 Iekšējais aprīkojums 74/60/EEK X
13 Pretaizbraukšanas ierīces un 

imobilaizeri
74/61/EEK X

15 Sēdekļi un to stiprinājumi 74/408/EEK D
17 Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums 75/443/EEK X
18 Obligātās izgatavotāja plāksnītes 76/114/EEK X
19 Drošības jostu stiprinājumu vietas 76/115/EEK D
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu N3 kategorijas autoceltnis

20 Gaismas un gaismas signalizācijas 
ierīču uzstādīšan

76/756/EEK A+Y

21 Atstarotāji 76/757/EEK X
22 Kontūrlukturi, priekšējie (sānu) 

gabarītlukturi, aizmugurējie (sānu) 
gabarītlukturi, bremžu lukturi, sānu 
gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi

76/758/EEK X

23 Virzienrādītāji 76/759/EEK X
24 Aizmugurējās numura zīmes lukturi 76/760/EEK X
25 Galvenie lukturi (ar spuldzēm) 76/761/EEK X
26 Priekšējie miglas lukturi 76/762/EEK X
27 Jūgkāši 77/389/EEK A
28 Aizmugurējie miglas lukturi. 77/538/EEK X
29 Atpakaļgaitas lukturi 77/539/EEK X
30 Stāvgaismas lukturi 77/540/EEK X
31 Drošības jostas 77/541/EEK D
33 Vadības ierīču identifikācija 78/316/EEK X
34 Pretaizsalšana/pretaizsvīšana 78/317/EEK O
35 Apskalotāji/tīrītāji 78/318/EEK O
36 Apsildīšanas ierīces 2001/56/EK X
40 Motora jauda 80/1269/EEK X
41 Dīzeļmotoru izmeši 88/77/EEK V
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Punkts Priekšmets Atsauce uz 
normatīvo aktu N3 kategorijas autoceltnis

42 Sānu drošības konstrukcijas 89/297/EEK X
43 Pretšļakatu ierīces 91/226/EEK X
45 Stikli, stiklu materiāli 92/22/EEK J
46 Riepas 92/23/EEK A, ja ir izpildītas ISO 10571 — 1995 (E) 

vai ETRTO Standards Manual 1998
standartu prasības

47 Ātruma ierobežotājierīces 92/24/EEK X
48 Masas un izmēri 97/27/EK X
49 Kabīņu ārējie izvirzījumi 92/114/EEK X
50 Sakabes ierīces 94/20/EK X
57 Priekšējā drošības konstrukcija 2000/40/EK X
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Burtu skaidrojumi

X Nav pieļaujami izņēmumi, izņemot tos, kas noteikti normatīvajā aktā.

N/A Šis normatīvais attiecīgajam transportlīdzeklim nav piemērojams (nav prasību).

A Atļauts izņēmums, ja specializētajā transportlīdzeklī nav iespējams pilnībā ievērot visas 

prasības. Izgatavotājs pierāda tipa apstiprinātājai iestādei, ka transportlīdzeklis īpašo 

funkciju dēļ nevar atbilst prasībām.

B Piemēro vienīgi durvīm, pa kurām var piekļūt sēdekļiem, kas paredzēti normālam 

lietojumam, transportlīdzeklim braucot pa ceļu un ja attālums starp sēdekļa "R" punktu un 

durvju virsmas mediānas plakni, ko mēra perpendikulāri gareniskajai transportlīdzekļa 

vidusplaknei, nepārsniedz 500 mm.

C Piemēro vienīgi tai transportlīdzekļa daļai, kas atrodas vistālāk uz aizmuguri esošā sēdekļa 

priekšā, ja šis sēdeklis ir paredzēts parastam lietojumam, transportlīdzeklim braucot pa 

ceļu, kā arī tas attiecas uz trieciena zonu galvas tuvumā, kā noteikts Direktīvā 74/60/EEK.

D Piemēro vienīgi tiem sēdekļiem, kas paredzēti parastam lietojumam, transportlīdzeklim 

braucot pa ceļu. Sēdekļi, kas paredzēti lietošanai, transportlīdzeklim braucot pa ceļu, 

lietotājiem ir skaidri jānorāda ar piktogrammu vai zīmi, vai zīmi ar attiecīgu tekstu.

E Vienīgi priekšējie.

F Ir pieļaujama uzpildes vada izvietojuma veida un garuma, kā arī tvertnes atrašanās vietas 

pārbūvētā transportlīdzeklī.
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G Prasības saskaņā ar bāzes/nepabeigta transportlīdzekļa kategoriju (ja tā šasija tika lietota, 

lai uzbūvētu speciālo transportlīdzekli). Nepabeigtu/vairākos posmos pabeigtu 

transportlīdzekļu gadījumā ir pieļaujams, ja ir ievērotas atbilstošās N kategorijas (kuras 

pamatā ir maksimālā masa) transportlīdzekļu prasības.

H Bez jebkādas papildu pārbaudes ir pieļaujama izplūdes sistēmas garuma maiņa aiz pēdējā 

trokšņu slāpētāja, ja tā nepārsniedz 2 m.

J Visiem logu stikliem, izņemot vadītāja kabīnes stiklus (priekšējais stikls un sānu stikli), 

materiāls var būt vai nu no drošības stikla, vai stingras plastmasas.

K Atļautas papildu signalizācijas ierīces.

L Piemēro vienīgi sēdekļiem, kas paredzēti parastam lietojumam, transportlīdzeklim braucot 

pa ceļu. Aizmugures sēdvietām ir vajadzīgi stiprinājumi vismaz divpunktu jostām. Sēdekļi, 

kas paredzēti lietošanai, transportlīdzeklim braucot pa ceļu, lietotājiem ir skaidri jānorāda 

ar piktogrammu vai zīmi, vai zīmi ar attiecīgu tekstu.

M Piemēro vienīgi sēdekļiem, kas paredzēti parastam lietojumam, transportlīdzeklim braucot 

pa ceļu. Aizmugures sēdvietām ir vajadzīgi stiprinājumi vismaz divpunktu jostām. Sēdekļi, 

kas paredzēti lietošanai, transportlīdzeklim braucot pa ceļu, lietotājiem ir skaidri jānorāda 

ar piktogrammu vai zīmi, vai zīmi ar attiecīgu tekstu.

N Ar nosacījumu, ka visas obligātās gaismas ierīces ir uzstādītas un ka tas neietekmē 

ģeometrisko redzamību.

O Transportlīdzeklis jāaprīko ar atbilstīgu sistēmu priekšpusē.
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Q Bez jebkādas papildu pārbaudes ir pieļaujama izplūdes sistēmas garuma maiņa aiz pēdējā 

trokšņu slāpētāja, ja tā nepārsniedz 2 m. EK tipa apstiprinājums, kas izsniegts 

visraksturīgākajam bāzes transportlīdzekļa prototipam, ir spēkā neatkarīgi no koriģētās 

masas izmaiņām.

R Ja var pierīkot visu dalībvalstu reģistrācijas zīmes tā, ka tās ir redzamas.

S Gaismas caurlaides faktors ir vismaz 60 %, kā arī "A" balsta obstrukcijas leņķis 

nepārsniedz 10°.

T Testu veic vienīgi pabeigtam/vairākos posmos pabeigtam transportlīdzeklim. 

Transportlīdzekli var testēt saskaņā ar Direktīvu 70/157/EEK, kurā jaunākie grozījumi 

izdarīti ar Direktīvu 1999/101/EK. Attiecībā uz Direktīvas 70/157/EEK I pielikuma 

5.2.2.1. punktu, ir piemērojamas šādas maksimālās vērtības:

81 dB(A) transportlīdzekļiem ar dzinēja jaudu, kas mazāka par 75 kW;

83 dB(A) transportlīdzekļiem ar dzinēja jaudu, kas nav mazāka par 75 kW, bet nepārsniedz 

150 kW;

84 dB(A) transportlīdzekļiem ar dzinēja jaudu, kas nav mazāka par 150 kW.

U Testu veic vienīgi pabeigtam/ vairākos posmos pabeigtam transportlīdzeklim. 

Transportlīdzekļiem ar ne vairāk kā četrām asīm jāatbilst Direktīvā 71/320/EEK 

izklāstītajām prasībām. Ir pieļaujamas atkāpes attiecībā uz transportlīdzekļiem ar vairāk 

nekā četrām asīm, ja

tas pamatojams ar īpašu konstrukciju;

ir izpildīti visi bremzēšanas rādītāji saistībā ar Direktīvā 71/320/EEK izklāstītajām 

prasībām attiecībā uz stāvbremzi, darba bremzēm un avārijas bremzēm.

V Var pieņemt atbilstību Direktīvai 97/68/EK.

Y Ar nosacījumu, ka ir uzstādītas visas obligātās apgaismošanas ierīces.
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XII PIELIKUMS

Ierobežojumi mazām sērijām un Sērijas beigu ierobežojumi

A. IEROBEŽOJUMI SĪKSĒRIJĀM

1. Viena tipa transportlīdzekļu skaits, ko saskaņā ar 21. pantu gadā reģistrē, pārdod vai 

pieļauj lietošanai Kopienā, nepārsniedz šādu skaitu attiecīgā transportlīdzekļu kategorijā:

Kategorija Vienības
M1 1000

M2, M3 0
N1 0

N2, N3 0
O1, O2 0
O3, O4 0

2. Viena tipa transportlīdzekļu skaitu, ko gadā saskaņā ar 21. pantu dalībvalstī reģistrē, 

pārdod vai pieļauj lietošanai, nosaka attiecīgā dalībvalsts, bet nepārsniedzot šādu skaitu 

attiecīgai transportlīdzekļu kategorijai:

Kategorija Vienības
M1 75

M2, M3 250
N1 500

N2, N3 250
O1, O2 500
O3, O4 250
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B. SĒRIJAS BEIGU IEROBEŽOJUMI

Maksimālo to pabeigto un vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu skaitu, kurus katrā 

dalībvalstī var pieļaut lietošanai saskaņā ar "sērijas beigu" procedūru, ierobežo vienā no 

turpmāk minētajiem veidiem, kurus izvēlas attiecīgā dalībvalsts:

– maksimālais viena vai vairāku tipa transportlīdzekļu skaits M1 kategorijas 

transportlīdzekļiem nedrīkst pārsniegt 10 % un visu pārējo kategoriju 

transportlīdzekļiem – 30 % no visu attiecīgo tipu transportlīdzekļu skaita, kas šajā 

dalībvalstī pieļauti lietošanai iepriekšējā gada laikā. Ja šie 10 % vai, attiecīgi, 30 % 

nepārsniedz 100 transportlīdzekļus, tad dalībvalsts var pieļaut lietošanai augstākais 

100 transportlīdzekļu;

– jebkura tipa transportlīdzekļu skaits nedrīkst pārsniegt to transportlīdzekļu skaitu, 

kuriem izgatavošanas dienā vai pēc tās ir izsniegta derīgs atbilstības sertifikāts, kas ir 

spēkā vismaz trīs mēnešus pēc izsniegšanas dienas, bet pēc tam zaudē spēku sakarā 

ar to, ka spēkā stājas kāds normatīvais akts.
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XIII PIELIKUMS

SASTĀVDAĻAS VAI APRĪKOJUMS, KAS VAR NOPIETNI TRAUCĒT TO SISTĒMU 
DARBĪBU, KURAS IR BŪTISKAS TRANSPORTLĪDZEKĻA DROŠĪBAI UN TĀ DARBĪBAS 

PARAMETRIEM SAISTĪBĀ AR VIDES AIZSARDZĪBU, TO DARBĪBAI IZVIRZĪTĀS 
PRASĪBAS, ATTIECĪGAS TESTU PROCEDŪRAS, MARĶĒŠANAS UN IESAIŅOŠANAS 

NOTEIKUMI

I. Sastāvdaļas vai aprīkojums, kas būtiski ietekmē transportlīdzekļa drošību

Nr. Apraksts Darbības 
nosacījumi

Testa 
procedūra

Marķējumu 
nosacījumi

Iesaiņojuma 
nosacījumi

1 [...]

2

3

II. Sastāvdaļas vai aprīkojums, kas būtiski ietekmē transportlīdzekļa darbības parametrus 

saistībā ar vides aizsardzību

Punk
ta 
Nr.

Apraksts Darbības 
nosacījumi

Testa 
procedūra

Marķējumu 
nosacījumi

Iesaiņojuma 
nosacījumi

1 [...]

2

3
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XIV PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMU SARAKSTS, 
KAS IZSNIEGTI SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM AKTIEM

Tipa apstiprināšanas iestādes 
zīmogs

Saraksta numurs:...............................................................................................................................
Laikposmam: .........................................................līdz.....................................................................
Ir jāsniedz šāda informācija attiecībā uz katru EK tipa apstiprinājumu, ko piešķir, atsaka vai anulē 
iepriekš minētajā laikposmā.
Izgatavotājs:......................................................................................................................................
EK tipa apstiprinājuma numurs: ........................................................................................................
Pagarināšanas iemesls (vajadzības gadījumā): ...................................................................................
Modelis:............................................................................................................................................
Veids: ...............................................................................................................................................
Izsniegšanas datums:.........................................................................................................................
Pirmās izsniegšanas datums (pagarinājumu gadījumā): .....................................................................
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XV PIELIKUMS

NORMATĪVIE AKTI, KURIEM IZGATAVOTĀJU VAR PILNVAROT KĀ TEHNISKU 
DIENESTU

Atsauce uz normatīvo aktuPriekšmets
Direktīva vai regula Līdzvērtīgi ANOEKK 

noteikumi (+)
1. Riepas 92/23/EEK 30, 54
(+) Sīkākai informācijai sk. IV pielikuma II daļu.
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XVI PIELIKUMS

NORMATĪVIE AKTI, KURIEM IZGATAVOTĀJS VAI TEHNISKS DIENESTS VAR 
IZMANTOT VIRTUĀLAS TESTĒŠANAS METODES

Atsauce uz normatīvo aktuPriekšmets
Direktīva vai regula Līdzvērtīgi ANOEKK 

noteikumi (+)
[...]

(+) Sīkākai informācijai sk. IV pielikuma II daļu.
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1. papildinājums
VISPĀRĒJAS VIRTUĀLĀM TESTĒŠANAS METODĒM IZVIRZĪTAS PRASĪBAS

1. Virtuālu testu shēma

Aprakstot un veicot virtuālus testus, par pamatstruktūru ir jāizmanto šāda shēma:

a) mērķis,

b) struktūras modelis,

c) robežnosacījumi,

d) pieņēmumi par slodzi,

e) aprēķini,

f) izvērtējums,

g) dokumentācija.

2. Datorsimulāciju un aprēķinu pamati

2.1. Matemātisks modelis

Pieteikuma iesniedzēja iesniegtam simulācijas/aprēķinu modelim ir pilnībā jāatspoguļo 

transportlīdzekļa un/vai sastāvdaļas struktūras sarežģītība, ka arī normatīvā aktā ietvertās 

prasības un robežnosacījumi.

Modelis ir jānodod tehniskam dienestam.
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2.2. Modeļa apstiprināšana.

Modelis ir jāapstiprina, to salīdzinot ar reāliem testa apstākļiem. Ir jāpierāda, ka modeļa 

rezultāti ir salīdzināmi ar parastu testu rezultātiem.

2.3. Dokumentācija

Pieteikuma iesniedzējam ir jādara pieejami simulācijā un aprēķinos izmantotie dati un 

palīglīdzekļi, tie ir attiecīgi jādokumentē un jāglabā lietā.
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2. papildinājums

ĪPAŠI NOSACĪJUMI VIRTUĀLĀM TESTĒŠANAS METODĒM
Atsauce uz normatīvu aktu
Atsauce Punkts

Testa nosacījumi un administratīvi noteikumi

[…] 
(katram XVI 
pielikuma 
uzskaitītajam 
normatīvam aktam)

[...] [...]
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XVII PIELIKUMS

PROCEDŪRAS, KAS JĀIEVĒRO
VAIRĀKPOSMU EK TIPA APSTIPRINĀŠANĀ

1. VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1.1. Sekmīgai vairākposmu EK tipa apstiprināšanas procesa darbībai ir vajadzīga visu attiecīgo 

izgatavotāju kopēja rīcība. Šai nolūkā apstiprinātājām iestādēm pirms pirmā un turpmāko 

posmu apstiprinājumu piešķiršanas ir jāpārliecinās, ka starp attiecīgajiem izgatavotājiem 

pastāv pienācīgi pasākumi dokumentu un informācijas piegādei un apmaiņai, lai vairākos 

posmos pabeigta transportlīdzekļa tips atbilstu visu IV vai XI pielikumā noteikto attiecīgo 

normatīvo aktu tehniskajām prasībām. Šādai informācijai jāietver sīkas ziņas par 

atbilstīgajiem sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķo tehnisku vienību apstiprinājumiem un par 

tām transportlīdzekļa daļām, kas ir nepabeigtajā transportlīdzeklī, bet vēl nav apstiprinātas.

1.2. EK tipa apstiprinājumus saskaņā ar šo pielikumu piešķir, ņemot vērā pašreizējo 

transportlīdzekļa tipa komplektācijas pakāpi, un tajos jāiekļauj visi apstiprinājumi, kas 

piešķirti iepriekšējos posmos.

1.3. Katrs izgatavotājs vairākposmu EK tipa apstiprinājuma procesā ir atbildīgs par to sistēmu, 

sastāvdaļu un atsevišķo tehnisko vienību apstiprinājumu un ražošanas atbilstību, ko viņš ir 

ražojis pats vai piemontējis iepriekš izgatavotajam konstrukcijas posmam. Viņš nav 

atbildīgs par priekšmetiem, kas ir apstiprināti kādā iepriekšējā posmā, izņemot gadījumus, 

kad viņš pārveido attiecīgās daļas tik lielā mērā, ka iepriekš piešķirtais apstiprinājums kļūst 

nederīgs.
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2. PROCEDŪRAS

Tipa apstiprinātājai iestādei ir jāveic šādas darbības:

a) jāpārliecinās, ka visi EK tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kuri attiecas uz transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, aptver 

transportlīdzekļa tipu pabeigtā stadijā un atbilst noteiktajām prasībām;

b) jāpārliecinās, ka visi attiecīgie dati, ievērojot transportlīdzekļa komplektācijas 

pakāpi, ir iekļauti informācijas mapē;

c) salīdzinot dokumentāciju, jāpārliecinās, ka transportlīdzekļa parametri un 

transportlīdzekļa informācijas mapes I daļā iekļautie dati ir iestrādāti informācijas 

pakešu datos un EK tipa apstiprinājuma sertifikātos saistībā ar attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem; un saistībā ar vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli, ja 

kāda informācijas mapes I daļas punkta numurs nav iekļauts kāda normatīvā akta 

informācijas paketē, jāapstiprina, ka attiecīgā parametra daļa atbilst datiem 

informācijas mapē;

d) izmantojot apstiprināmā tipa transportlīdzekļu paraugus, jāveic vai jāorganizē 

transportlīdzekļa daļu un sistēmu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka 

transportlīdzeklis(-ļi) ir izgatavots(-i) saskaņā ar informācijas paketē ietvertajiem 

attiecīgajiem datiem, kuru autentiskums ir apstiprināts attiecībā uz visiem 

attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

e) attiecīgā gadījumā jāveic vai jāorganizē attiecīgas atsevišķu tehnisku vienību 

pārbaudes attiecībā uz to uzstādīšanu.
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3. Saistībā ar 2. punkta d) apakšpunktu pārbaudāmo transportlīdzekļu skaitam ir jābūt 

pietiekamam, lai varētu pienācīgi pārbaudīt dažādās kombinācijas, kam ir vajadzīgs EK 

tipa apstiprinājums, ievērojot transportlīdzekļa komplektācijas pakāpi un šādus kritērijus:

– motors,

– pārnesumkārba,

– dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums),

– vadāmās asis (skaits un novietojums).

– virsbūvju tipi,

– durvju skaits,

– vadības puse,

– sēdvietu skaits,

– uzstādītais aprīkojums.

4. TRANSPORTLĪDZEKĻA IDENTIFIKĀCIJA

4.1. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs:

a) Direktīvā 76/114/EEK paredzēto bāzes transportlīdzekļa identifikācijas numuru 

(VIN) saglabā vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa visos turpmākajos posmos, 

lai nodrošinātu procesa "izsekojamību";
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b) tomēr pēdējā pabeigšanas posmā izgatavotājs, uz ko attiecas šis posms, saskaņojot ar 

apstiprinātāju iestādi, var transportlīdzekļa identifikācijas numura pirmo un otro 

iedaļu aizvietot ar savu transportlīdzekļa izgatavotāja kodu un transportlīdzekļa 

identifikācijas kodu tad un vienīgi tad, ja transportlīdzeklis ir jāreģistrē ar viņa paša 

tirdzniecības nosaukumu. Šādā gadījumā bāzes transportlīdzekļa pilno 

transportlīdzekļa identifikācijas numuru nedzēš.

4.2. Izgatavotāja papildus plāksnīte

Otrajā un turpmākajos posmos papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei, ko paredz 

Direktīva 76/114/EEK, katram izgatavotājam ir jāpiestiprina transportlīdzeklim papildu 

plāksnīte, kuras paraugs ir dots šā pielikuma papildinājumā. Šī plāksnīte stingri 

jāpiestiprina redzamā un viegli pieejamā vietā uz daļas, ko ekspluatējot nav paredzēts 

mainīt. Uz tās jābūt šādai skaidri salasāmai un neizdzēšamai informācijai šādā secībā:

– izgatavotāja nosaukums;

– EK tipa apstiprinājuma numura 1., 3. un 4. iedaļa;

– apstiprināšanas posms;

– transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

– maksimālā pieļaujamā transportlīdzekļa pilnā masa (a);

  
(a) Vienīgi tad, ja vērtība ir mainījusies konkrētajā apstiprināšanas posmā.



9911/3/06 REV 3 eka 5
XVII PIELIKUMS DG C I LV

– transportlīdzekļa un piekabes maksimālā pieļaujamā pilnā masa (ja 

transportlīdzeklim atļauts vilkt piekabi) (a);

– maksimālā pieļaujamā masa uz katras ass, sarindojot secībā no priekšējās ass līdz 

aizmugurējai asij (a);

– ja ir puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi, maksimālā pieļaujamā masa uz 

sakabes ierīci (a).

Ja iepriekš nav paredzēts citādi, šai plāksnītei jāatbilst Direktīvas 76/114/EEK prasībām.
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Papildinājums

IZGATAVOTĀJA PAPILDUS PLĀKSNĪTES PARAUGS

Še turpmāk sniegtais piemērs ir vienīgi orientējošs.
IZGATAVOTĀJA NOSAUKUMS (3. posms)

e2*98/14*2609
3. posms

WD9VD58D98D234560

1 500 kg
2 500 kg

1 – 700 kg
2 – 810 kg
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XVIII PIELIKUMS

TRANSPORTLĪDZEKĻA IZCELSMES SERTIFIKĀTS

Izgatavotāja paziņojums par bāzes/nepabeigtu transportlīdzekli, kam nav atbilstības sertifikāta

Es, apakšā parakstījies, ar šo paziņoju, ka turpmāk norādītais transportlīdzeklis ir izgatavots mūsu 
rūpnīcā un ka tas ir jauns transportlīdzeklis.
0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):...........................................................

0.2. Transportlīdzekļa tips: ................................................................................................

0.2.1. Komercnosaukums(-i): ...............................................................................................

0.3. Tipa identifikācijas veids: ...........................................................................................

0.6. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: ...................................................................

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): .............................................................................
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Turklāt parakstītājs paziņo, ka piegādātais transportlīdzeklis atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

Priekšmets Normatīvā 
akta atsauce

Tipa apstiprinājuma 
numurs

Dalībvalsts vai 
Līgumslēdzēja puse (+), kas 

piešķir tipa 
apstiprinājumu(++) 

1. Trokšņu 
līmenis

2. Izmeši
3. ...
u.t.t.

(+) Pārskatītā 1958. gada nolīguma Līgumslēdzējas puses.
(++)Norādīt, ja šo informāciju nevar iegūt no tipa apstiprinājuma numuriem.
Šis paziņojums ir izsniegts saskaņā ar Direktīvas …/…/EK * XI pielikumā paredzētajiem 
noteikumiem.
................................................................................................................................................

(Vieta) (Paraksts) (Datums)

  
* OV: Lūgums ievietot šīs direktīvas numuru.
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XIX PIELIKUMS

TERMIŅI ŠĪS DIREKTĪVAS ĪSTENOŠANAI ATTIECĪBĀ 
UZ TIPA APSTIPRINĀŠANU

Īstenošanas datumi *Kategorijas

Jauni transportlīdzekļu 
tipi

pēc izvēles

Jauni transportlīdzekļu tipi 
obligāti

Esošie transportlīdzekļu 
tipi 

obligāti
M1 N.A.(++) 18 mēnešus pēc stāšanās 

spēkā
N.A. (++)

M1 kategorijas speciālie 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

42 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

54 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

Nepabeigti un pabeigti N1
kategorijas transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

36 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

48 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

Vairākos posmos pabeigti 
N1 kategorijas 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

48 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

66 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

  
* OV: Lūgums ievietot atbilstīgos datumus.
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Īstenošanas datumi *Kategorijas

Jauni transportlīdzekļu 
tipi

pēc izvēles

Jauni transportlīdzekļu tipi 
obligāti

Esošie transportlīdzekļu 
tipi 

obligāti
Nepabeigti un pabeigti N2, 
N3, O1, O2, O3, O4 
kategorijas transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

36 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

60 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

Nepabeigti un pabeigti M2, 
M3 kategorijas 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

18 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

30 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, 
O3, O4 kategorijas speciālie 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

60 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

84 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

Vairākos posmos pabeigti 
N2, N3 kategorijas 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

60 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

84 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

Vairākos posmos pabeigti 
M2, M3 kategorijas 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

36 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

60 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

Vairākos posmos pabeigti 
O1, O2, O3, O4 kategorijas 
transportlīdzekļi

18 mēnešus pēc 
stāšanās spēkā

48 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

72 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā

(++) Nepiemēro.



9911/3/06 REV 3 eka 1
XX PIELIKUMS DG C I LV

XX PIELIKUMS

TERMIŅI ATCELTO DIREKTĪVU TRANSPONĒŠANAI VALSTU TIESĪBU AKTOS

A daļa

Direktīva 70/156/EEK un secīgi akti, ar ko tā grozīta

Direktīvas / regulas Piezīmes
Direktīva 70/156/EEK 1

Direktīva 78/315/EEK 2

Direktīva 78/547/EEK 3

Direktīva 80/1267/EEK 4

Direktīva 87/358/EEK 5

Direktīva 87/403/EEK 6

Direktīva 92/53/EEK 7

Direktīva 93/81/EEK 8

Direktīva 95/54/EK 9 Vienīgi 3. pants.
Direktīva 96/27/EK 10 Vienīgi 3. pants.

  
1 OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.
2 OV L 81, 28.3.1978., 1. lpp.
3 OV L 168, 26.6.1978., 39. lpp.
4 OV L 375, 31.12.1980., 34. lpp.
5 OV L 192, 11.7.1987., 51. lpp.
6 OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.
7 OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.
8 OV L 264, 23.10.1993., 49. lpp.
9 OV L 266, 8.11.1995., 1. lpp.
10 OV L 169, 8.7.1996., 1. lpp.
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Direktīvas / regulas Piezīmes
Direktīva 96/79/EK 1 Vienīgi 3. pants. 
Direktīva 97/27/EK 2 Vienīgi 8. pants.
Direktīva 98/14/EK 3

Direktīva 98/91/EK 4 Vienīgi 3. pants.
Direktīva 2000/40/EK 5 Vienīgi 4. pants.
Direktīva 2001/92/EK 6 Vienīgi 3. pants.
Direktīva 2001/56/EK 7 Vienīgi 7. pants.
Direktīva 2001/85/EK 8 Vienīgi 4. pants.
Direktīva 2001/116/EK 9

Regula (EK) Nr. 807/2003 10 Vienīgi III pielikuma 2. punkts
Direktīva 2003/97/EK 11 Vienīgi 4. pants
Direktīva 2003/102/EK 12 Vienīgi 6. pants
Direktīva 2004/3/EK 13 Vienīgi 1. pants
Direktīva 2004/78/EK 14 Vienīgi 2. pants
Direktīva 2004/104/EK 15 Vienīgi 3. pants
Direktīva 2005/49/EK 16 Vienīgi 2. pants

  
1 OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.
2 OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.
3 OV L 91, 25.3.1998., 1. lpp.
4 OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.
5 OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.
6 OV L 291, 8.11.2001., 24. lpp.
7 OV L 292, 9.11.2001., 21. lpp.
8 OV L 42, 13.2.2002., 42. lpp.
9 OV L 18, 21.1.2002., 1. lpp.
10 OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.
11 OV L 25, 29.1.2004., 1. lpp.
12 OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.
13 OV L 49, 19.2.2004., 36. lpp.
14 OV L 153, 30.4.2004., 107. lpp.
15 OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.
16 OV L 194, 26.7.2005., 12. lpp.



9911/3/06 REV 3 eka 3
XX PIELIKUMS DG C I LV

B DAĻA
Termiņi transponēšanai valstu tiesību aktos

Direktīvas Transponēšanas termiņi Piemērošanas datums
Direktīva 70/156/EEK 1971. gada 10. augusts
Direktīva 78/315/EEK 1979. gada 30. jūnijs
Direktīva 78/547/EEK 1979. gada 15. decembris
Direktīva 80/1267/EEK 1982. gada 30. jūnijs
Direktīva 87/358/EEK 1988. gada 1. oktobris
Direktīva 87/403/EEK 1988. gada 1. oktobris
Direktīva 92/53/EEK 1992. gada 31. decembris 1993. gada 1. janvāris
Direktīva 93/81/EEK 1993. gada 1. oktobris
Direktīva 95/54/EK 1995. gada 1. decembris
Direktīva 96/27/EK 1997. gada 20. maijs
Direktīva 96/79/EK 1997. gada 1. aprīlis
Direktīva 97/27/EK 1999. gada 22. jūlijs
Direktīva 98/14/EK 1998. gada 30. septembris 1998. gada 1. oktobris
Direktīva 98/91/EK 2000. gada 16. janvāris
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Direktīvas Transponēšanas termiņi Piemērošanas datums
Direktīva 2000/40/EK 2002. gada 31. jūlijs 2002. gada 1. augusts 
Direktīva 2001/92/EK 2002. gada 30. jūnijs
Direktīva 2001/56/EK 2003. gada 9. maijs
Direktīva 2001/85/EK 2003. gada 13. augusts
Direktīva 2001/116/EK 2002. gada 30. jūnijs 2002. gada 1. jūlijs
Direktīva 2003/97/EK 1 2005. gada 25. janvāris
Direktīva 2003/102/EK 2 2003. gada 31. decembris
Direktīva 2004/3/EK 2005. gada 18. februāris
Direktīva 2004/78/EK 2004. gada 30. septembris
Direktīva 2004/104/EK 2005. gada 31. decembris 2006. gada 1. janvāris
Direktīva 2005/49/EK 2006. gada 30. jūnijs 2006. gada 1. jūlijs

  
1 OV L 25, 29.1.2004., 1. lpp.
2 OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.
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ATBILSMJU TABULA
(minēta 43. panta otrajā daļā)

Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
- 1. pants
1. panta pirmā daļa 2. panta 1. punkts
1. panta otrā daļa 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts
- 2. panta 2. punkta c) un h) apakšpunkts
- 2. panta 3. punkts
2. pants 3. pants
- 4. pants
- 5. pants
- 6. panta 1. punkts
3. panta 1. punkts 6. panta 2. punkts
3. panta 2. punkts 6. panta 3. punkts
- 6. panta 4. punkts
3. panta 3. punkts 6. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts
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Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
3. panta 4. punkts 7. panta 1. un 2. punkts
3. panta 5. punkts 6. panta 6. punkts un 7. panta 1. punkts
- 6. panta 7. un 8. punkts
- 7. panta 3. un 4. punkts
4. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts 9. panta 1. punkts 
4. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts 9. panta 2. punkts
4. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts 10. panta 1. punkts
4. panta 1. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts 10. panta 2. punkts
- 10. panta 3. punkts
4. panta 1. punkta otrā daļa 9. panta 4. punkts
4. panta 1. punkta trešā daļa 9. panta 5. punkts
- 9. panta 6. un 7. punkts
- 8. panta 1. un 2. punkts
4. panta 2. punkts 8. panta 3. punkts
4. panta 3. punkta pirmais un trešais teikums 9. panta 3. punkts
4. panta 3. punkta otrais teikums 8. panta 4. punkts
4. panta 4. punkts 10. panta 4. punkts
4. panta 5. punkts 8. panta 5. un 6. punkts
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Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
4. panta 6. punkts 8. panta 7. un 8. punkts
- 11. pants
5. panta 1. punkts 13. panta 1. punkts
5. panta 2. punkts 13. panta 2. punkts
5. panta 3. punkta pirmā daļa 15. panta 1. punkts
5. panta 3. punkta otrā daļa 15. panta 3. punkts
5. panta 3. punkta trešā daļa 15. panta 2. punkts, 16. panta 1. punkts un 16. panta 

2. punkts
5. panta 3. punkta ceturtā daļa 13. panta 3. punkts
5. panta 4. punkta pirmā daļa 14. panta 1. punkts
5. panta 4. punkta otrā daļa 14. panta 3. punkts un 16. panta 2. punkts
5. panta 4. punkta trešā daļa 14. panta 2. punkts
5. panta 4. punkta ceturtās daļas pirmais teikums 13. panta 3. punkts 
5. panta 4. punkta ceturtās daļas otrais teikums 16. panta 3. punkts
5. panta 5. punkts 17. panta 4. punkts
5. panta 6. punkts 14. panta 4. punkts
- 17. panta 1. līdz 3. punkts
6. panta 1. punkta pirmā daļa 18. panta 1. punkts
- 18. panta 2. punkts
6. panta 1. punkta otrā daļa 18. panta 3. punkts
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Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
6. panta 2. punkts -
- 18. panta 4. līdz 8. punkts
6. panta 3. punkts 19. panta 1. un 2. punkts
- 19. panta 3. punkts
6. panta 4. punkts 38. panta 2. punkta pirmā daļa
- 38. panta 2. punkta otrā daļa
7. panta 1. punkts 26. panta 1. punkts
- 26. panta 2. punkts
7. panta 2. punkts 28. pants
7. panta 3. punkts 29. pants
8. panta 1. punkts -
- 22. pants
8. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmais teikums 26. panta 3. punkts
8. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrais teikums -
8. panta 2. punkta a) apakšpunkta trešais līdz sestais 
teikums

23. panta 1., 3. un 5. punkts

- 23. panta 2. punkts 
- 23. panta 4. punkta pirmā daļa
8. panta 2. punkta b) apakšpunkta 1. daļas pirmā un otrā 
apakšdaļa

27. panta 1. punkts
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Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
8. panta 2. punkta b) apakšpunkta 1. daļas trešā apakšdaļa 27. panta 2. punkts
8. panta 2. punkta b) apakšpunkta 2. daļas pirmā un otrā 
apakšdaļa

27. panta 3. punkts

8. panta 2. punkta b) apakšpunkta 2. daļas trešā un ceturtā 
apakšdaļa

-

- 27. panta 4. punkts
8. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmā daļa 20. panta 1. un 2. punkts
8. panta 2. punkta c) apakšpunkta otrā daļa 20. panta 3. punkta pirmā daļa
8. panta 2. punkta c) apakšpunkta trešā daļa -
8. panta 2. punkta c) apakšpunkta ceturtā daļa 20. panta 3. punkta otrā daļa
- 20. panta 3. punkta trešā daļa
- 20. panta 4. punkts
8. panta 2. punkta c) apakšpunkta piektā un sestā daļa 21. pants
8. panta 3. punkts 23. panta 4. punkta otrā daļa
- 24. pants
- 25. pants
9. panta 1. punkts 36. pants
9. panta 2. punkts 34. panta 1. un 2. punkts
- 34. panta 3. un 4. punkts
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Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
10. panta 1. punkts 12. panta 1. punkts
10. panta 2. punkts 12. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais teikums
- 12. panta 2. punkta pirmās daļas otrais teikums
11. panta 1. punkts 30. panta 2. punkts
11. panta 2. punkts 30. panta 1. punkts 
11. panta 3. punkts 30. panta 3. punkts
11. panta 4. punkts 30. panta 4. punkts
11. panta 5. punkts 30. panta 5. punkts
11. panta 6. punkts 30. panta 6. punkts
- 31. pants
- 32. pants
12. panta pirmais teikums 33. panta 1. punkts
12. panta otrais teikums 33. panta 2. punkts
- 37. pants
- 38. panta 1. punkts
13. panta 1. punkts 40. panta 1. punkts
- 39. panta 1. punkts
13. panta 2. punkts 39. panta 2. punkts
13. panta 3. punkts 40. panta 2. un 3. punkts
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Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
13. panta 4. punkts 39. panta 4. punkts
13. panta 5. punkts 39. panta 2. punkts
- 39. panta 3. punkts
14. panta 1. punkta pirmais ievilkums 41. panta 1. punkta a) apakšpunkts
14. panta 1. punkta otrā ievilkuma pirmais teikums 41. panta 1. punkta b) apakšpunkts
- 41. panta 1. punkta c) apakšpunkts
14. panta 1. punkta otrā ievilkuma otrais teikums 41. panta 4. punkts
14. panta 1. punkta otrā ievilkuma i) apakšpunkts 41. panta 6. punkts
14. panta 1. punkta otrā ievilkuma ii) apakšpunkts -
14. panta 2. punkta pirmā daļa -
14. panta 2. punkta otrā daļa 41. panta 8. punkts 
- 42. pants
- 43. panta 1. punkts
- 43. panta 2. līdz 5. punkts
- 44. līdz 51. pants
I pielikums I pielikums
II pielikums II pielikums
III pielikums III pielikums
IV pielikums IV pielikums
- IV pielikuma 1. papildinājums



9911/3/06 REV 3 eka 8
XXI PIELIKUMS DG C I LV

Direktīva 70/156/EEK Šī direktīva
V pielikums V pielikums
VI pielikums VI pielikums
- VI pielikuma 1. papildinājums
VII pielikums VII pielikums
- VII pielikuma 1. papildinājums
VIII pielikums VIII pielikums
IX pielikums IX pielikums
X pielikums X pielikums
XI pielikums XI pielikums
XII pielikums XII pielikums
- XIII pielikums
XIII pielikums XIV pielikums
- XV pielikums
- XVI pielikums
XIV pielikums XVII pielikums
XV pielikums XVIII pielikums
- XIX pielikums
- XX pielikums:
- XXI pielikums
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I. IEVADS

1. Komisija 2003. gada 14. jūlijā nosūtīja Padomei un Eiropas Parlamentam priekšlikumu1

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī 

tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

apstiprināšanai.

2. Eiropas Parlaments sniedza savu atzinumu pēc pirmā lasījuma 2004. gada 11. februārī 2.

3. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma atzinumu 2004. gada 28. janvārī 3.

4. Komisija 2004. gada 29. oktobrī pieņēma grozītu priekšlikumu 4 . Grozītajā priekšlikumā 

daļēji vai pēc būtības pieņemts 3., 6.–10., 12., 21., 22. grozījums un noraidīts 1., 2., 4., 5., 11., 

13.–19. un 23.–34. grozījums. Priekšlikumā ieviestas arī regulas kā alternatīvas atsevišķām 

direktīvām un dalībvalstu saistību skaidrojums attiecībā uz apstiprinātu transportlīdzekļu, 

sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību brīvu kustību. Visbeidzot, tā ierosina EK 

transportlīdzekļu veidu apstiprināšanas sistēmā EK direktīvu vietā iekļaut ANO EEK 

noteikumus, kā arī ierosina drošības klauzulu grozījumus, īstenošanas pasākumu grozījumus, 

Kopienas paplašināšanu ar jaunajām dalībvalstīm un kritērijus tehniskajiem dienestiem un 

iestādēm, kas veic kvalitātes sistēmas sertifikāciju.

  
1 Dok. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 Dok. 6115/04 ENT 35 CODEC 180
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 pēdējais laboj.– Publicēts OV C 108, 30.04.2004.
4 Dok. 14469/04 ENT 145 CODEC 126
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5. Pastāvīgo pārstāvju komiteja (I) 2005. gada 7. decembrī panāca vienprātīgu politisku 

vienošanos 5 par kompromisa tekstu, lai pieņemtu kopējo nostāju.

6. Padome 2006. gada 11. decembrī pieņēma kopējo nostāju 6 saskaņā ar EK Līguma 251. pantu.

II. MĒRĶI

Ar šo priekšlikumu uzsāk otro un pēdējo posmu, lai pārstrādātu pamatdirektīvu 70/156/EEK7

(1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 

transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu. Pirmo pārstrādāšanas posmu, kurā bija 

paredzēta tehnisko pielikumu kodifikācija, pabeidza 2001. gada 20. decembrī, pieņemot 

Komisijas Direktīvu 2001/116/EK8. Otrajā posmā paredzēts pārstrādāt direktīvas priekšrakstu 

daļu.

  
5 Dok. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
6 Dok. 9911/05 ENT 84 CODEC 561 OC 423
7 OV L 42, 23.02.1970.
8 OV L 18, 21.01.2002.
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III. KOPĒJĀ NOSTĀJA

Padomes pieņemtā kopējā nostāja daļēji atspoguļo Parlamenta atzinumu pēc pirmā lasījuma.

Desmit no trīsdesmit četriem Parlamenta grozījumiem, jau bija iekļauti – pilnībā, daļēji vai 

pēc būtības – Komisijas grozītajā priekšlikumā. Gandrīz visi no tiem ir iekļauti kopējā 

nostājā.

Kopējā nostājā iekļauti arī vairāki jauni noteikumi, ko Padome uzskata par nozīmīgiem, lai 

nodrošinātu efektīvu direktīvas īstenošanu un sekmētu pareizu iekšējā tirgus darbību.

Komisija ir pieņēmusi visus Padomes kopējā nostājā sniegtos grozījumus attiecībā uz 

Komisijas grozīto priekšlikumu.

Kopumā:

- grozīts Direktīvas nosaukums;

- pieci jauni apsvērumi: 12.–15. un 22.;

- divi apsvērumi ir grozīti: 10. un 19.;

- ir septiņi jauni panti: 11., 31., 34., 41.–43. un 46.;

- septiņpadsmit panti ir grozīti: 1.–4., 12., 18., 20., 23., 24., 28., 29., 32., 35., 38., 39., 47. 

un 48.;

- ir trīs jauni pielikumi: XIII, XV un XVI;

- trīs pielikumi ir grozīti: V, XII un XX.
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Dokumentā 9911/06 izklāstītās kopējās nostājas analīze

Jauni kopējās nostājas elementi salīdzinājumā ar Komisijas iesniegto priekšlikumu:

Nosaukums

Tiek uzsvērts direktīvas, kā pamatdirektīvas, raksturs.

Apsvērumi

10. apsvērums tika papildināts, lai precizētu procedūru, ja Kopienas tiesību aktos tiktu 

pieņemti ANO EEK noteikumi.

12., 13. un 14. apsvērums ir jauns. Tie attiecas uz kontroli, ko veic dažām detaļām un 

aprīkojumam, ko var pielāgot transportlīdzekļiem pirms to laišanas tirgū.

15. apsvērums ir jauns. Tas attiecas uz efektīviem aizsardzības pasākumiem, ko izgatavotājam 

jāveic, ja pastāv patērētāja veselības un drošības apdraudējuma risks.

19. apsvērumā skaidrota procedūra, kā risināt steidzamus gadījumus.

22. apsvērums ir jauns. Dalībvalstis tiek mudinātas sastādīt savas korelācijas tabulas.
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I nodaļa: Vispārīgi noteikumi (1.–3. pants)

1. pants: Temats

Ir uzsvērts direktīvas, kā pamatdirektīvas, raksturs un ir iekļauta piebilde, ka šajā direktīvā ir 

arī nosacījumi tādu detaļu un iekārtu pārdošanai un ekspluatācijas sākšanai, kas ir paredzētas 

saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātiem transportlīdzekļiem.

2. pants: Darbības joma

Šīs direktīvas pielietojumu paplašina, to piemērojot arī detaļām un iekārtām, kas paredzētas 

transportlīdzekļiem, uz ko attiecas šī direktīva.

Iespēja apstiprināt pārvietojamus mehānismus, transportlīdzekļus, ko izmanto bruņotie spēki, 

civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienesti, policija un ko izmanto būvlaukumos, 

karjeros, ostās un lidostās.

3. pants: Definīcijas

Jaunas definīcijas: "normatīvs akts", "atsevišķa direktīva vai regula", "hibrīda 

elektrotransportlīdzeklis", "oriģinālas detaļas vai ierīces", "kompetenta iestāde", "virtuāla 

testēšanas metode".

Šādas definīcijas ir grozītas: "hibrīda mehāniskais transportlīdzeklis", "sistēma", "sastāvdaļa", 

"atsevišķa tehniska vienība", "izgatavotājs", "apstiprinātāja iestāde", "tehniskais dienests", 

"atbilstības sertifikāts".
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II nodaļa: Vispārēji pienākumi (4. un 5. pants)

4. pants Dalībvalstu pienākumi

3. punktā skaidrots, kad var aizliegt, ierobežot vai traucēt, savukārt 4. punktā sīkāk aprakstīts 

paziņojuma saturs.

IV nodaļa: EK tipa apstiprināšanas procedūru norise (8.–12. pants)

Jauns 11. pants ("EK tipa apstiprināšanai vajadzīgās pārbaudes"), ar ko ievieš šo 

pārbaužu vispārīgos noteikumus.

12. pants
Ražošanas atbilstība

Jauns 3. punkts, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek ievērota ražošanas procedūra.

VII nodaļa: Atbilstības sertifikāts un marķējums (18. un 19. pants)

18. pants: Atbilstības sertifikāts

Dalībvalstij ir iespēja tulkot sertifikātu savas valsts valodā, un izgatavotājam, izmantojot 

elektroniskās saziņas līdzekļus, nodot informāciju reģistrācijas iestādei.
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VIII nodaļa: Jaunas tehnoloģijas vai koncepcijas, kas nav saderīgas ar atsevišķām 

direktīvām (20. un 21. pants)

20. pants: Atbrīvojumi jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām

Dalībvalstīs, kas pieņēmušas apstiprinājumu, ļaus reģistrēt, pārdot vai uzsākt darbību 

transportlīdzekļiem, kas ražoti atbilstīgi provizoriskajam apstiprinājumam, ko pieņēmusi 

viena vai vairākas dalībvalstis, pirms to atcēla ar Komisijas lēmumu.

IX nodaļa: Mazās sērijās izgatavoti transportlīdzekļi (22. un 23. pants)

23. pants: Attiecīgu valstu tipa apstiprinājums mazām sērijām

Pārformulēts 1. punkts, lai nosacījumi, ko mazajiem būvētājiem jāpiemēro mazās sērijās 

konkrētajā valstī izgatavotiem transportlīdzekļiem, būtu praktiskāki. Iespēja dalībvalstīm 

noteikt praktiskus noteikumus, lai atvieglinātu savstarpēju atzīšanu.

X nodaļa: Individuāli apstiprinājumi (24. un 25. pants)

24. pants: Vispārēji noteikumi

Tādi paši grozījumi kā 23. pantā.

Nav vajadzības veikt iznīcināšanas testus.

Nav iespējas decentralizēt individuālus apstiprinājumus.

Iespēja izmantot atsevišķu apstiprinājuma procedūru transportlīdzekļiem, ko īpašnieki 

pārveidojuši pirms pirmās reģistrācijas.
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XI nodaļa: Transportlīdzekļu reģistrācija, pārdošana un nodošana ekspluatācijā (26.–

28. pants)

28. pants: Detaļu un atsevišķu tehnisku vienību pārdošana un nodošana ekspluatācijā

Labāk nodalīti gadījumi, kad dažu neapstiprinātu sastāvdaļu pārdošana ir atļauta vai aizliegta.

Jaunā 4. punktā paskaidro, ka, ja sastāvdaļas paredzēts uzstādīt transportlīdzekļos, uz kuriem 

direktīva neattiecas, tajos nav jāievēro attiecīgo īpašo direktīvu tehniskie nosacījumi.

XII nodaļa: Drošības klauzulas (29.–33. pants)

29. pants: Transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas 

atbilst šai direktīvai

Izskaidroti pasākumi, kas Komisijai jāveic, ja attiecīgajos normatīvos aktos ir nepilnības vai 

attiecīgās prasības nav piemērotas pareizi.

Jauns 31. pants ("Detaļas un ierīces, kas rada nopietnu apdraudējumu pareizai būtiski 

svarīgu sistēmu darbībai"), ar ko uzsāk pilnvarošanas procedūru, kas ir līdzīga tipa 

apstiprināšanas procedūrai, lai kontrolētu tādu priekšmetu pārdošanu, kuri varētu radīt 

nopietnu apdraudējumu transportlīdzekļa drošībai vai vides aizsardzībai.
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32. pants: Transportlīdzekļu atsaukšana

Uzlabota tādu sankciju proporcionalitāte, ko piemēro pret izgatavotāju, kuram jāatsauc 

transportlīdzekļi.

Jauns 4. punkts, ar ko ļauj veikt "atsaukšanas" procedūru detaļām, uz ko neattiecas neviena no 

normatīvā akta prasībām.

XIII nodaļa: Starptautiski noteikumi (34.–36. pants)

Jauns 34. pants ("ANO EEK noteikumi, kas jāievēro EK tipa apstiprināšanā"), kurā 

noteikta procedūra, kas jāievēro.

35. pants: ANO EEK noteikumu līdzvērtība direktīvām vai regulām

Izskaidrota procedūra.

XIV nodaļa: Tehniskas informācijas sniegšana (37. un 38. pants)

38. pants: Informācija sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izgatavotājiem

Saistībā ar 31. pantu, izgatavotāja vai tā piegādātāju pienākums ir sniegt precīzu informāciju 

par konkrētu drošības ierīču darbību.
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XV nodaļa: Īstenošanas pasākumi un grozījumi (39. un 40. pants)

39. pants: Šīs direktīvas, atsevišķo direktīvu un regulu īstenošanas pasākumi un 

grozījumi

Paskaidrojums tam, kā turpināt pieņemt tehniskos nosacījumus attiecībā uz mazām sērijām, 

kas nav automašīnas, un atsevišķs apstiprinājums: Komisija pēc 40. panta tehniskās komitejas 

atzinuma var pieņemt saskaņotus noteikumus.

XVI nodaļa: Tehnisku dienestu pilnvarošana un paziņošana (41. un 43. pants)

Ar šo nodaļu aizstāj 38. pantu: Paziņošana apstiprinātājām iestādēm, tehniskiem dienestiem 

un iestādēm. Tā izveido trīs jaunus pantus:

41. pants: Tehnisko dienestu pilnvarošana: Ir izveidotas 4 kategorijas, kā arī iespēja 

apstiprinātājai iestādei vai izgatavotājam dažos gadījumos darboties kā tehniskajam 

dienestam.

42. pants: Tehnisko dienestu iemaņu izvērtējums: procedūras apraksts.

43. pants: Paziņošanas procedūras: procedūras apraksts.
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XVII nodaļa: Nobeiguma noteikumi (44.–51. pants)

Jauns 46. pants ("Sankcijas"): Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemēro par pārkāpumiem, 

veic visus vajadzīgos pasākumus to īstenošanai, kā arī paziņo Komisijai par šiem pasākumiem 

18 mēnešus pēc direktīvas stāšanās spēkā.

47. pants: Izvērtējums

Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu 

48 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

48. pants: Transponēšana

Maina transponēšanas termiņu no 12 mēnešiem uz 18 mēnešiem.

Pielikumi

V pielikums: Procedūras, kas jāievēro transportlīdzekļu tipa apstiprināšanā

Saistībā ar jaunajiem pantiem 41.–43. ir pievienoti divi jauni papildinājumi:

- 1. papildinājums: Standarti, kas jāievēro 41. pantā minētajām struktūrām.

- 2. papildinājums: Tehnisko dienestu izvērtējuma procedūra.



9911/3/06 REV 3 ADD 1 lk 13
DG C I A LV

XII pielikums: Ierobežojumi mazām sērijām un sērijas beigu ierobežojumi

Grozīts M1 kategoriju tipa transportlīdzekļu maksimālais skaits, ko gadā reģistrē, pārdod vai 

pieņem ekspluatācijā.

Dalībvalstis noteiks mazu sēriju tipa skaitu valsts apstiprinājuma vajadzībām – tas nedrīkst 

pārsniegt katrai kategorijai noteikto skaitu.

Jauns XIII pielikums ("Sastāvdaļas vai aprīkojums, kas var nopietni traucēt to sistēmu 

darbību, kuras ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai un tā darbības parametriem 

saistībā ar vides aizsardzību, to darbībai izvirzītās prasības, attiecīgas testu procedūras, 

marķēšanas un iesaiņošanas noteikumi").

Šis pielikums ir saistīts ar 31. pantu.

Jauns XV pielikums: ("Normatīvi akti, kuru sakarā izgatavotāju var pilnvarot kā 

tehnisku dienestu")

Šis pielikums ir saistīts ar 41. pantu.

Jauns XVI pielikums: ("Normatīvi akti, kuru sakarā izgatavotājs vai tehnisks dienests 

var izmantot virtuālas testu metodes").

Šis pielikums ir saistīts ar 11. pantu.

Tajā ietverti divi jauni papildinājumi, kas jāpabeidz vēlāk:

- 1.papildinājums: Vispārējas virtuālām testēšanas metodēm izvirzītas prasības

- 2.papildinājums: Īpaši nosacījumi virtuālām testēšanas metodēm.
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XIX pielikums: Termiņi šīs direktīvas īstenošanai attiecībā uz tipa apstiprināšanu

Grafiku pilnībā pārskatīja, galvenokārt, lai dotu vairāk laika maziem un vidējiem 

uzņēmumiem pielāgoties jaunajiem noteikumiem.

IV. NOBEIGUMS

Padome uzskata, ka kopējā nostāja, kas ir liela sagatavošanas darba un kopš 2003. gada 

noritošu pārrunu rezultāts, un ko pilnībā atbalsta Komisija, labi atbilst ierosinātās direktīvas 

mērķiem.

Pateicoties kopējai nostājai, spēkā esošie normatīvie un administratīvie akti visiem 

partneriem kļūs skaidrāki, lai Kopienas tipa apstiprinājums varētu darboties attiecībā uz 

dažādām transportlīdzekļu kategorijām un to komponentēm. EK direktīvu vai regulu 

aizstāšana ar ANO EEK noteikumiem, pašu vai virtuālo testu ieviešana palīdzēs vienkāršot 

Kopienas tiesību aktus ar mērķi pastiprināt autorūpniecības vispārējo konkurētspēju.

Ar to noteiks arī pārdošanas un ekspluatācijas sākšanas noteikumus tādu transportlīdzekļu 

detaļām un iekārtām, kas apstiprināti saskaņā ar minētajiem noteikumiem un regulām.

Tādejādi tā ievērojami palīdzēs izveidot iekšējo tirgu par dinamiski augošu nozari.

Visbeidzot, tā ievērojami palīdzēs uzlabot ceļu drošību, salīdzinoši īsā laikā nosakot, ka EK 

tipa apstiprināšanas sistēma ir obligāta visiem komerciāliem transportlīdzekļiem, tostarp 

treileriem.

________________________
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2003/0153 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu, lai izveidotu pamatu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī 

šiem transportlīdzekļiem paredzēto sistēmu, detaļu un tehnisko vienību tipa 
apstiprinājumam 
(pamatdirektīva) 

1. INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikumu nosūta EP un Padomei (dokuments 
COM(2003)418 galīgā redakcija – 2003/0153 (COD)): 14.7.2003.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma 
datums: 

28.1.2004.

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 11.2.2004.

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: 3.11.2004.

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 11.12.2006.

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

a) Ar šo priekšlikumu tiek modernizēta Pamatdirektīva 70/156/EEK1 par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa 
apstiprinājumu. 

b) Direktīva 70/156/EEK ir galvenais Eiropas Kopienas rīcībā esošais juridiskais 
instruments, lai īstenotu vienoto tirgu automobīļu nozarē. Tajā, no vienas puses, tiek 
saskaņoti tehniskie noteikumi transportlīdzekļu un to detaļu izgatavošanas jomā un, 
no otras puses, valstu tipa apstiprinājuma procedūras tiek aizstātas ar obligātu 
vienotu Kopienas tipa apstiprinājumu. 

                                                 
1 Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā 

uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.). 
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Ar Direktīvu 92/53/EEK2, 2002/24/EK3 un 2003/37/EK4 pieņemšanu Kopienas tipa 
apstiprināšanas priekšrocības attiecināmas uz visām transportlīdzekļu kategorijām. 
Daļēji tās attiecināmas vienīgi uz kravas automobīļiem5. Viens no šā priekšlikuma 
mērķiem ir piemērot Kopienas tipa apstiprinājuma principus arī kravas 
automobīļiem. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārējas piezīmes par kopējo nostāju 

Padome labvēlīgi uzņēma Komisijas ierosināto Pamatdirektīvas 70/156/EEK 
pārstrādāto priekšlikumu. Turklāt Padome bija apmierināta ar pievienojumiem un 
uzlabojumiem salīdzinājumā ar Direktīvu 92/53/EEK, ar kuru tika veikta pirmā 
Direktīvas 70/156/EEK pārstrādāšana. 

Tomēr Padome vēlējās pārformulēt vairākus pantus, lai padarītu skaidrāku to 
piemērošanas jomu, precizējot to piemērošanas nosacījumus. 

Padome iekļāva vairākus jaunus pantus, lai nākotnē varētu attīstīt jaunas iniciatīvas 
Kopienas tiesību aktu vienkāršošanas politikā automobīļu nozarē. Šo jauno pantu 
iekļaušana lieliski saskan ar Augsta līmeņa grupas „CARS 21” ieteikumiem. 

Ņemot vērā to, cik sarežģīti ir kopš 1996. gada spēkā esošie tipa apstiprinājuma 
mehānismi, un attiecīgos juridiskos aspektus, Padomē notikušās apspriešanas 
rezultātā ir saglabāts smalks līdzsvars starp ceļu satiksmes drošības obligātajām 
prasībām, vides aizsardzību un faktisko situāciju rūpniecībā. Tādēļ kopējā nostāja 
vispirms ir kompromisa dokuments, kas izstrādāts, lai gūtu visu dalībvalstu 
piekrišanu. 

Komisija tika piesaistīta jauno pantu izstrādē un esošo pantu pārformulēšanā. 

Tā var piekrist kopējās nostājas tekstam. Tomēr lietotāju interesēs attiecībā uz kravas 
automobīļiem tā būtu vēlējusies tuvākus tipa apstiprinājuma īstenošanas datumus, 
gan lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi, gan arī lai iespējami drīz padarītu obligāti 
piemērojamas drošības prasības šā veida transportlīdzekļiem. 

                                                 
2 Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/53/EEK, ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu 

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu 
(OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīva 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu 
vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 92/61/EEK (OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.) 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa 
apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām 
velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ 
Direktīvu 74/150/EEK (OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.). 

5 Vieglie kravas automobīļi (līdz 3,5 tonnām), kravas furgoni, piekabes, puspiekabes, autobusi. 
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3.2. Komentāri par Eiropas Parlamenta pieņemtajiem grozījumiem 

Padome ir pilnībā piekritusi Komisijas viedoklim par Eiropas Parlamenta pirmajā 
lasījumā pieņemtajiem grozījumiem. 

Tādējādi noraidīti visi grozījumi, ar kuriem pamatdirektīvā tika ieviesti noteikumi, 
kas nav saskaņā ar priekšlikuma mērķiem. Tāpat, lai neradītu juridisku neskaidrību, 
noraidīti arī grozījumi, kas skāra jomas, kuras jau aptver citi Kopienas tiesību akti. 

Padome piekrita Komisijas pārformulētajiem Eiropas Parlamenta grozījumiem par 
pašu tipa apstiprinājumu, jo tie paplašina sākotnēji izstrādāto noteikumu 
piemērošanas jomu. Pieņemti arī grozījumi par individuālo apstiprinājumu. 

Padome piekrita pārskatīt ierobežojumus mazajām sērijām, lai ņemtu vērā 
2004. gada maijā notikušo Eiropas Savienības paplašināšanos. 

Attiecībā uz Kopienas tipa apstiprinājuma īstenošanas datumiem Padome kopumā 
noraidīja Parlamenta ierosinājumus pārcelt uz vēlāku laiku visus Komisijas noteiktos 
datumus, uzskatot, ka tik ievērojama atlikšana negatīvi ietekmēs izgatavotāju 
intereses – tieši viņi ir pirmie, kas varēs izmantot priekšrocības no tehnisko un 
administratīvo noteikumu saskaņošanas transportlīdzekļu apstiprinājuma jomā. 

3.3. Padomes ieviestie jaunie noteikumi un Komisijas nostāja 

Starp ieviestajiem jaunajiem pantiem 10.a pantā precizēta kārtība, kādā notiek tipa 
apstiprinājuma piešķiršanai nepieciešamie testi. Ar to testu metodes tiek ievērojami 
vienkāršotas, ļaujot izmantot virtuālās metodes un atļaujot izgatavotājam pašam 
iesniegt testu ziņojumus. 

Pilnīgi pārstrādāts 38. pants („Tehnisko dienestu pilnvarošana un paziņošana”). 
Precizēts, uz kādiem nosacījumiem par tipa apstiprinājumu atbildīgās administratīvās 
iestādes var aizstāt šim nolūkam noteiktos tehniskos dienestus un pašas pārraudzīt 
ražotnēs veiktos testus. Padome arī izstrādājusi nosacījumus, kā novērtēt to dažādo 
pušu kompetences, kas iesaistītas apstiprinājuma procedūrā, veicot nepieciešamos 
testus, ražošanas atbilstības kontroles un kontroles, izlases veidā pārbaudot 
transportlīdzekļus vai detaļas tirgū. 

Īpaša uzmanība pievērsta detaļām un ierīcēm pēcpārdošanas tirgū, lai detaļas un 
ierīces, kas varētu ietekmēt transportlīdzekļa darbību, nonāktu tirgū tikai pēc 
apstiprinājuma saņemšanas no iestādēm, kuras atbildīgas par tipa apstiprinājumu. 
Iekļauts jauns pants („Detaļas un ierīces, kas rada nopietnu apdraudējumu [...]”), lai 
ieviestu vienkāršotu apstiprinājuma procedūru, kas līdzīga tipa apstiprinājumam. 

Padome pilnībā pārskatījusi Komisijas ierosināto laika grafiku attiecībā uz Kopienas 
tipa apstiprinājuma īstenošanu attiecībā uz kravas automobīļiem, lai vidējiem un 
mazajiem uzņēmumiem dotu vairāk laika pielāgoties jaunajiem noteikumiem. 
Jaunajā laika grafikā ņemts vērā tas, ka termiņš direktīvas transponēšanai dalībvalstīs 
pagarināts no 12 līdz 18 mēnešiem. 

Atjaunināti direktīvas pielikumi, lai ņemtu vērā izmaiņas sakarā ar jaunu pantu 
ieviešanu un jaunu specializētu direktīvu neseno stāšanos spēkā. 
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Komisija pilnībā piekrīt šiem grozījumiem. 

4. SECINĀJUMI 

Savā 2003. gada 14. jūlija sākotnējā priekšlikumā Komisija ierosināja paplašināt tipa 
apstiprinājumu, piemērojot to visiem transportlīdzekļiem, ieskaitot kravas automobīļus, lai 
pabeigtu iekšējā tirgus izveidi automobīļu nozarē. Papildus ieguvumiem no apjomradītiem 
ietaupījumiem, ko tas dod izgatavotājiem, tas ļauj ievērojami uzlabot transportlīdzekļu 
drošību, jo ipso facto kļūst obligātas visas tehniskās saskaņošanas direktīvas, kuras izstrādātas 
kopš Direktīvas 70/156/EEK pieņemšanas. 

Papildus priekšrocībām, ko sniedz atvērts un konkurētspējīgs vienotais tirgus, Eiropas 
iedzīvotājiem būtiski svarīga ir arī ceļu satiksmes drošības ievērojama uzlabošanās laikā, kad 
pilnā sparā noris kravas automobīļu starptautiska kustība. 

Padome ir atbalstījusi Komisijas grozīto priekšlikumu. Tā ir arī izdarījusi virkni grozījumu, 
kas pozitīvi ietekmēs apstiprinājuma procedūras. Turklāt vairāki panti ir ieviesti, lai 
atspoguļotu CARS 21 ziņojuma ieteikumus ar mērķi nākotnē vienkāršot Kopienas tiesību 
aktus. 

Padome ir lēmusi vienprātīgi. 

Komisija atbalsta Padomes pieņemto kopējo nostāju. 




