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1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:
„1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis įstatymas nustato žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos tikslus,
Lietuvos Respublikos valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo
plėtrai (toliau – valstybės ir Europos Sąjungos parama) įgyvendinimo principus, valstybės ir
Europos Sąjungos paramos priemones, šias priemones ir žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo
plėtros politiką įgyvendinančias bei žemės ūkio, maisto ūkio oficialiąją statistiką ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą tvarkančias valstybės ir savivaldybių
institucijas, įstaigas ir kitus juridinius asmenis.
2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo
priede.“
2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį 21 dalimi:
„21. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistema –
kompetentingos institucijos ir ūkio subjektų įgyvendinamų teisės aktuose numatytų
administracinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama sumažinti augalų apsaugos produktų
neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, visuma.“
2. Papildyti 2 straipsnį 171 dalimi:
„171. Ūkio subjektas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme.“
3. Papildyti 2 straipsnį 25 dalimi:
„25. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės atitikties įvertinimas – procedūra,
kuria nustatoma, ar žemės ar miškų ūkio transporto priemonė atitinka teisės aktų nustatytus
reikalavimus.“
4. Papildyti 2 straipsnį 26 dalimi:
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„26. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės tipo patvirtinimas – procedūra, kuria
patvirtinama, kad žemės ar miškų ūkio transporto priemonė, jos sistema, sudedamoji dalis ar
atskiras techninis mazgas atitinka teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus.“
3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
Papildyti 3 straipsnio 2 dalį 13 punktu:
„13) skatinti žemės ūkio inžinerinę plėtrą ir užtikrinti žemės ar miškų ūkio transporto
priemonių atitikties įvertinimą.“
4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„4 straipsnis. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimas
1. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką formuoja Vyriausybė, Žemės ūkio
ministerija, o įgyvendina kitos įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos valstybės institucijos,
įstaigos, valstybės įmonės, taip pat savivaldybių institucijos pagal įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytą kompetenciją. Savivaldybių institucijos Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka teikia
jai informaciją apie įstatymais priskirtų funkcijų įgyvendinimą žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo
plėtros srityse.
2. Valstybės institucijos, įstaigos, valstybės įmonės ir savivaldybių institucijos,
įgyvendindamos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką, bendradarbiauja su Žemės
ūkio rūmais, žemės ūkio ir maisto gamintojų, supirkėjų, perdirbėjų ir kitomis asociacijomis bei
institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurių veikla susijusi su konsultavimu, moksliniais
tyrimais, formaliuoju ir neformaliuoju švietimu.
3. Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis yra kompetentinga institucija dėl žemės ar
miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo bei apdorojimo augalų
apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros. Vykdydama apdorojimo augalų
apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros darbus, valstybės įmonė Mašinų
bandymo stotis Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka įvertina technines apžiūras vykdančių
ūkio subjektų pasirengimą užsiimti šia veikla, koordinuoja šią veiklą ir atlieka jos priežiūrą.“
5 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu
Papildyti Įstatymą priedu:
„Lietuvos Respublikos
žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 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,
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sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti direktyvą 74/150/EEB
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2014 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/44/ES (OL 2014 L
82, p. 20).
2. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309, p. 71).“
6 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu
Papildyti Įstatymą priedu:
„Lietuvos Respublikos
žemės ūkio, maisto ūkio ir
kaimo plėtros įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309, p. 71).
2. 2013 m. vasario 5 d. Europos Tarybos ir Parlamento reglamentas (ES) Nr. 167/2013
dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60,
p. 1).“
7 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai
institucijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir atlieka kitus veiksmus, būtinus šio
įstatymo nuostatoms įgyvendinti.
8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.
2. Šio įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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