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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymą Nr.
3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ ir jį
išdėstau nauja redakcija (Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašas
nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO IR
RINKOS PRIEŽIŪROS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10
straipsnio 6 dalies 2 ir 7 punktais ir siekdamas užtikrinti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo
ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 14
d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1788 (OL 2016 L 277, p.1), taikymą:
1. T v i r t i n u:
1.1. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).
1.2. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašą
(pridedama).
2. S k i r i u valstybės įmonę Mašinų bandymo stotį būti atsakingą už reglamento (ES) Nr.
167/2013 nuostatų, susijusių su žemės ūkio transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų
techninių mazgų, kuriems taikomas tipo patvirtinimas pagal reglamentą (ES) Nr. 167/2013, rinkos
priežiūrą.“

Žemės ūkio ministras

Bronius Markauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D -770
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-212
redakcija)
ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO
PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo
patvirtinimo tvarką ir nustato nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos
priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 14 d.
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1788 (OL 2016 L 277, p.1) (toliau – reglamentas
(ES) Nr. 167/2013)

nuostatomis dėl žemės ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo

patvirtinimo.
3. Aprašas nustato naujų žemės ar miškų ūkio transporto priemonių (toliau – transporto
priemonė), nurodytų Aprašo 6 punkte, nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, šių priemonių
gamintojų ir Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo institucijos veiksmus atliekant
tipo patvirtinimą.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo institucija
– valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis, kuriai suteikta teisė patvirtinti nacionalinį žemės ar
miškų ūkio transporto priemonių tipą (toliau – Patvirtinimo institucija).
4.2. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimas (toliau –
nacionalinio tipo patvirtinimas) – Lietuvoje nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kuria žemės ar
miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad žemės ar
miškų ūkio transporto priemonės tipas atitinka tam tikras žemės ar miškų ūkio transporto priemonės
nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos nuostatas ir techninius reikalavimus.
4.3. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas
(toliau – nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas) – dokumentas, kuriuo žemės ar miškų ūkio
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nacionalinio tipo patvirtinimo institucija oficialiai patvirtina, kad žemės ar miškų ūkio transporto
priemonės nacionalinis tipas yra patvirtintas.
4.4. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinis atitikties liudijimas (toliau –
nacionalinis atitikties liudijimas) – gamintojo išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad
pagaminta žemės ar miškų ūkio transporto priemonė atitinka patvirtintą nacionalinį transporto
priemonės tipą.
4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka reglamente (ES) Nr. 167/2013 vartojamas
sąvokas.
5. Nacionalinio tipo patvirtinimas galioja Lietuvos Respublikoje. Transporto priemonės,
kurioms suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas, gali būti tiekiamos rinkai, pradedamos
eksploatuoti ir registruojamos be apribojimų.
6. Pagal Aprašą tvirtinamas šių transporto priemonių nacionalinis tipas:
6.1. R kategorijos (traktorių priekabų);
6.2. S kategorijos (keičiamos velkamosios įrangos).
7. Gamintojas gali pasirinkti, ar teikti tipo patvirtinimo paraišką pagal reglamentą (ES)
167/2013, ar laikytis nacionalinių reikalavimų dėl Aprašo 6 punkte nurodytų transporto priemonių.
II SKYRIUS
ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO
PATVIRTINIMO PROCEDŪRA
8. Transporto priemonės gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Patvirtinimo institucijai
pateikia laisvos formos paraišką gauti nacionalinio tipo patvirtinimą. Kartu su šia paraiška
pateikiamas transporto priemonės informacijos paketas, kurį sudaro:
8.1. informacinis dokumentas, nurodytas Aprašo 1 priede;
8.2. visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kuri pateiktina
informaciniame dokumente;
8.3. transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija;
8.4. techninė dokumentacija: turimi dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės atitiktį
2006 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų iš dalies
keičiančios direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) (OL 2006 L 157, p. 24) (toliau – direktyva
2006/42/EB) reikalavimams, nurodant taikytus standartus ir kitas technines specifikacijas
(nurodoma, kokius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus šie standartai apima), techniniai
protokolai, kuriuose pateikiami bandymų, atliktų gamintojo ar įstaigos, kurią pasirinko gamintojas,
rezultatai;
8.5. papildoma informacija, kuri, Patvirtinimo institucijos nuomone, yra būtina;
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8.6. variantų ir versijų lentelė, nurodyta Aprašo 2 priede, kai numatoma, kad priemonės tipas
turės daugiau negu vieną variantą ir versiją.
9. Patvirtinimo institucija, motyvuodama savo prašymą, gali pareikalauti gamintojo pateikti
visą papildomą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl reikalingų
bandymų arba būtų palengvintas šių bandymų atlikimas.
10. Paraiška pateikiama popierine forma dviem egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti
detalūs ir pateikiami atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu
pateikiama nuotraukų, jos turi būti detalios.
11. Patvirtinimo institucijos paskirtai techninei tarnybai pateikiamas transporto priemonės
pavyzdys. Techninė tarnyba tikrina transporto priemonės atitiktį pagal žemės ūkio transporto
priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, kurių sąrašas nurodytas Aprašo 3 priede.
Techninė tarnyba atlieka bandymus, reikalingus patvirtinti techninę atitiktį, ir įvertinusi transporto
priemonės atitiktį nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimams, išduoda bandymų (įvertinimo)
ataskaitą.
12. Patvirtinimo institucija, išnagrinėja pateiktą bandymų ataskaitą ir, įsitikinusi, kad
transporto priemonė atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, suteikia žemės ūkio
transporto priemonei nacionalinį tipo patvirtinimą ir išduoda nacionalinio tipo patvirtinimo
liudijimą, nurodytą Aprašo 4 priede.
13. Tais atvejais, kai pateikta transporto priemonė pagal bandymų ataskaitos išvadas
neatitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimų ir (arba) Patvirtinimo institucija nustato, kad
transporto priemonė, jos sistema, komponentas ar techninis mazgas gali kelti pavojų darbų saugai,
žmonių sveikatai ar aplinkai, ji atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą, apie tai informuoja
paraišką pateikusį transporto priemonės gamintoją arba jo įgaliotą atstovą, paaiškindama savo
sprendimo priežastis.
14. Nacionalinio tipo patvirtinimas suteikiamas neribotam laikui.
15. Kiekvienam patvirtintam nacionaliniam transporto priemonių tipui Aprašo 2 priede
nustatyta tvarka suteikiamas nacionalinio tipo patvirtinimo unikalus numeris, kuris nurodomas
transporto priemonės ženklinimo lentelėje ir nacionaliniame atitikties liudijime, kurio forma
nurodyta Aprašo 5 priede.
16. Kiekvienos transporto priemonės, kuriai suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas,
gamintojas, tiekdamas rinkai transporto priemonę, su kiekviena transporto priemone pateikia
nacionalinį atitikties liudijimą, EB atitikties deklaraciją, patvirtinančią nuostatas, kuriomis
įgyvendinama direktyva 2006/42/EB, ir operatoriaus vadovą. Šie dokumentai pateikiami
neatlygintinai.
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17. Patvirtinimo institucija interneto svetainėje skelbia informaciją apie suteiktą nacionalinio
tipo patvirtinimą, kurioje nurodoma transporto priemonės markė, tipas, komercinis pavadinimas,
tipo patvirtinimo numeris, patvirtinimo data. Gali būti skelbiami ir kiti duomenys, papildantys šią
informaciją. Taip pat skelbiami užpildytų nacionalinių atitikties liudijimų pavyzdžiai.
18. Patvirtinimo institucija, gavusi gamintojo informaciją apie numatomus transporto
priemonės duomenų, nurodytų informaciniame dokumente, pakeitimus, dėl kurių keičiasi
nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo duomenys:
18.1. išnagrinėja pateiktą informaciją, esant reikalui prašo pateikti techninės tarnybos
bandymų ataskaitą;
18.2. įsitikinusi, kad transporto priemonė atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo
reikalavimus išduoda naują tipo patvirtinimo liudijimą, pakeičia jo pratęsimo numerį ir nurodo
priežastį bei išdavimo datą.
19. Nacionalinio tipo patvirtinimas nustoja galioti, kai tampa privalomi nauji transporto
priemonės nacionalinio tipo patvirtinimui taikytini reikalavimai, nurodyti Aprašo 3 priede, tiekiant
rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti ir pagal naujus reikalavimus nėra galimybės atnaujinti
tipo patvirtinimo.
20. Patvirtinimo institucija 19 punkte numatytu atveju panaikina nacionalinio tipo
patvirtinimo galiojimą, apie tai informuoja gamintoją ir paskelbia informaciją interneto svetainėje.
21. Patvirtinimo institucija, gavusi pranešimų apie tai, kad patvirtinto tipo transporto
priemonės yra nesaugios, tikrina informaciją, jai pasitvirtinus, apie tai įspėja gamintoją,
nurodydama trūkumus, kuriuos gamintojas turi nedelsdamas pašalinti arba nutraukti transporto
priemonės gamybą. Jeigu gamintojas nepašalina trūkumų, transporto priemonės tipo patvirtinimas
panaikinamas, apie tai informuojamas gamintojas ir informacija paskelbiama Patvirtinimo
institucijos interneto svetainėje.
III SKYRIUS
GAMINTOJŲ PAREIGOS
22. Gamintojai yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą informacijos pakete.
23. Gamintojai turi užtikrinti, kad transporto priemonės, kurioms suteiktas nacionalinio tipo
patvirtinimas:
23.1. būtų pagamintos pagal Aprašo reikalavimus ir atitiktų joms taikomus Aprašo 3 priede
nurodytus transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus.
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23.2. būtų projektuojamos, konstruojamos ir surenkamos siekiant kuo labiau sumažinti
pavojų darbų saugai ir asmenų, esančių transporto priemonės aplinkoje, sužeidimo riziką ir kuo
labiau sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.
24. Transporto priemonės gamintojas, turintis išduotą nacionalinio tipo patvirtinimo
liudijimą, privalo informuoti Patvirtinimo instituciją apie visus numatomus transporto priemonės
duomenų, nurodytų informaciniame dokumente, pakeitimus.
25. Jeigu gamintojas numato nutraukti arba nutraukia patvirtinto tipo transporto priemonės
gamybą, apie tai jis turi pranešti raštu Patvirtinimo institucijai.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Išduodamas transporto priemonės nacionalinį atitikties liudijimą, gamintojas prisiima
teisinę atsakomybę už transporto priemonės konstrukciją, saugą ir gamybos atitiktį.
27. Už Aprašo reikalavimų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Suinteresuotieji asmenys turi teisę Patvirtinimo institucijos veiksmus apskųsti teisės aktų
nustatyta tvarka.

_______________________

