Dėl naudotų BZTDiA ir MTZ (Belarus) ar kitų iš tečiųjų šalių importuotų
traktorių registravimo
„Belarus“ ar kiti iš trečiųjų šalių importuoti traktoriai registruojami vadovaujantis šiais
teisės aktais:
LR žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintų Traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės)
191 punktu: Naudoti ratiniai traktoriai, pagaminti ne ES šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir
neįregistruoti ES šalyse, pagal šias taisykles įregistruojami, jeigu jie buvo pagaminti pagal 2003 m.
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio
traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų
techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 18 d.
Komisijos direktyva 2014/44/ES (OL 2014 L82, p. 20), reikalavimus.
2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl
žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių
dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo (toliau – Direktyva 2003/37/EB ).
2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013
dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (toliau –
Reglamentas (ES) Nr. 167/2013).
Asmenys, planuojantys įsigyti naudotus BZTDiA ir MTZ (Belarus) ar kitus iš
trečiųjų šalių importuotus traktorius, turėtų atkreipti dėmesį į šiuos punktus:
1. Traktorių, pagamintų laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2017-12-31, žymėjimo lentelėse turi
būti nurodytas pagal Direktyvą 2003/37/EB patvirtintas tipas.
2. Traktorių, pagamintų laikotarpiu nuo 2016 m. iki 2017-12-31, žymėjimo lentelėse turi
būti nurodytas tipas, patvirtintas arba pagal Direktyvą 2003/37/EB, arba pagal Reglamentą (ES)
Nr. 167/2013.
3. Jei traktorius pagamintas po 2018-12-31, privalo būti nurodytas pagal Reglamentą
(ES) Nr. 167/2013 patvirtintas tipas.
4. Jeigu traktoriaus žymėjimo lentelėse nebus nurodyto transporto priemonės tipo,
patvirtinto pagal Direktyvą 2003/37/EB ar Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, traktoriaus registruoti
nebus galima.
5. Nuo 2018-01-01 Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 privalomas visiems T ir C
kategorijos traktoriams visoje Europos Sąjungoje. Jei po 2018-01-01 pagamintas traktorius neturės
pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 patvirtinto tipo žymos, bus laikoma, kad jis įvežtas į
Europos Sąjungą neteisėtai.

