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Turinys 

• Kas tampa privaloma? 
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• Kurios kategorijos transportui tai galioja? 

• Terminai? 

Kas yra privaloma? 

• Kontūrinis žym÷jimas yra privalomas: 

- naujų tipų vilkikų ir priekabų konstrukcinis rekalavimas 

- gaminio registravimui  

• Kontūrinis žym÷jimas yra privalomas (tai ne ECE 104) – ECE 104 

nusako tik šviesą atspindinčios juostos tinkamumą. 

• Teisin÷ informacija: 

– UNECE Reg 48 
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http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:137:SOM:LT:HTML 

– EU directyve 76/756. 

 – http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:157:SOM:LT:HTML 

Privalu žym÷ti? 

MINIMUM :  

– Kontūrinis žym÷jimas gale 

– Linijinis + kampų žym÷jimas šonuose 

– Spalvos: geltona arba raudona gale, balta arba 

geltona šonuose 
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Transporto priemonių kategorijos 

 

UŽDRAUSTA 

Tarptautin÷s 

kategorijos : 

- M1 

- O1 

Lengvieji automobiliai 

Treileriai lengvesni nei 750 kg.  

GALIMAS 

Tarptautin÷s 

kategorijos : 

- N1 

- N2 <7.5 t 

- O2  

- N1 : Transporto priemon÷s, vežančios ne daugiau 3.5 t 

prekių 

- N2 <7.5 t vežančios transporto priemon÷s 

- O2: Treileirei iki 3.5 t 
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PRIVALOMA 

Transporto 

priemon÷s, 

kurių ilgis 
daugiau nei 

6m ir plotis  

2.1m 

Tarptautin÷s 

kategorijos 

- N2 > 7.5 tons 

- N3 

- 03 

- O4 

- N2 > 7.5 tons 

- Vehicles used for the carriage of goods with a maximum 

mass exceeding 7.5 tonnes  but not exceeding  

12 tonnes and above 6M in length and 2.1 m in width 

- N3 : Vehicles used for the carriage of goods with a 

maximum mass exceeding 12 tonnes and above 6m in 

length and 2.1 m in width.  

- 03 : Trailers with a minimum mass exceeding 3.5 tonnes 

- O4: Trailers with a minimum mass exceeding 10 tonnes 

Kaip tai veikia praktiškai? 

– Visa technin÷ informacija apie šviesą 

atspindinčių juostų pozicionavimą ant 

vilkikų, Reg 48 Rev 4 : 
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http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29reg 

s41-60.html 

Terminai 
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BIPA  

Kontaktai 

Į sigalios nuo 2011  

liepos 11 dienos 

ES nar ÷ ms planuojama  

nuo2009spalio 10 

Naujai gaminami  

viklikai ir  

puspriekab ÷ s 

Į sigalioja nuo2008 

liepos 10 d 
Į sigalioja2007spalio 10 

Nauji vilkik ų ir  

puspriekabi ų tipai 

EU Directive 76/756 UNECE REG 48 
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• CENTRINö BŪSTINö 

H. ir O. Minkovskių g. 87 

LT-46222 Kaunas 

Tel.: +370 37 390387 

Faks.: +370 37 298667 El. 

paštas: info@bipa.lt 

• VILNIAUS FILIALAS 

Geležinio vilko g. 2 LT-

03150 Vilnius 

Tel.: +370 5 2333909 

Faks.: +370 5 2333625 

El. paštas: info@bipa.lt 
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