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SÕIDUKI TEATUD OHTLIKE VEOSTE AUTOVEOLE LUBAMISE
TUNNISTUS
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS
GOODS

Käesolev tunnistus tõendab, et allpool kirjeldatud sõiduk vastab
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) nõuetele.
1.Tunnistuse
nr

2. Sõiduki tootja

3. Sõiduki VIN kood
(tehasetähis)

4. Sõiduki
registreerimismärk

5. Omaniku, operaatori või vedaja nimi (ärinimi) ja ametlik aadress:
6. Sõiduki kirjeldus:
7. Sõiduki määratlus ADR 9.1.1.2 kohaselt:

……… EX/II
8. Aeglustisüsteem:

EXIII

FL
Ei ole nõutav

OX

AT

MEMU

Efektiivsus on ADR 9.2.3.3 kohaselt piisav
veoüksusele täismassiga ...……... tonni
9. Püsipaagi(paakide) /mahutikogumi(te) kirjeldus
9.1. Paagi tootja:
9.2. Paaksõiduki /mahutikogumi tüübikinnituse number:
9.3. Paagi tootja sarjanumber /mahutikogumi elementide identifitseerimine:
9.4. Tootmise aasta:
9.5. Paagi kood vastavalt ADR punktile 4.3.3.1 või 4.3.4.1:
9.6. Erinõuded vastavalt ADR punktile 6.8.4 (kui on nõutav):
10. Veoks lubatud ohtlikud veosed,
Sõiduk vastab tunnistuse punktis 7 märgitud ohtliku veose sõiduki määratlust tulenevatele nõuetele.
10.1 EX/II või EX/III sõiduki korral
lubatud klass 1 veostele, sealhulgas sobivusgrupi J veostele
lubatud klass 1 veostele, välja arvatud sobivusgrupi J veosed
10.2 Paakveok/mahutikogumiga sõiduki korral
lubatud vedada ainult aineid, mis on lubatud paagi koodi ja mistahes nr 9 all toodud
erisätete kohaselt
või
lubatud vedada ainult järgmisi aineid (klass, ÜRO number, vajadusel ära märkida
pakendigrupp ja aine tunnusnimetus):
Vedada võib ainult aineid, millel ei ole kalduvust ohtlikult reageerida korpuse, tihendite
varustuse ja kaitsevooderdusega (kui on kasutusel)
11. Märkused:
Remarks:

Väljastaja pitsat

12. Kehtiv kuni:
Koht

Kuupäev

Allkiri

13. Kehtivuse pikendamised

Kehtivus pikendatud kuni

Väljastaja pitsat, koht, kuupäev, allkiri

MÄRKUS: Tunnistus tuleb tagastada selle väljastanud asutusele kui sõiduki kasutamine
on lõpetatud või sõiduk on üle antud punktis nr 5 märgitust erinevale vedajale,
operaatorile, omanikule või tunnistuse kehtivus on lõppenud või sõiduki põhiandmed on
muutunud.

