DöL KETURRAČIŲ MOTOCIKLŲ KLASIFIKAVIMO

KN 8701 90 subpozicija

KN 8703 21 subpozicija

Keturračiai motociklai pagal savo technines charakteristikas gali būti priskiriami
Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 8703 pozicijai arba 8701 pozicijai.
KN 87 skirsnyje terminas „traktoriai ir vilkikai“ reiškia antžeminio transporto priemones,
daugiausia pritaikytas kitoms antžeminio transporto priemon÷ms, įrenginiams arba kroviniams
traukti arba stumti nepriklausomai nuo to, ar traktoriai ir vilkikai, be pagrindin÷s jų paskirties,
papildomai pritaikyti įrankiams ar įtaisams, s÷kloms, trąšoms arba kitoms prek÷ms transportuoti.
Vadovaujantis Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų 8701 90 11 –
8701 90 90 subpozicijų paaiškinimais šioms subpozicijoms priskiriami vadinamieji visureigiai,
sukonstruoti taip, kad gal÷tų būti naudojami kaip traktoriai, kurių charakteristikos yra tokios:
• vairas su dviem rankenomis, kuriose įtaisyti transporto priemon÷s valdymo įtaisai;
vairuojama pasukant abu priekinius ratus ir naudojant automobiliams būdingą vairavimo
sistemą (Ackermano principą),
• visi jų ratai turi stabdžius,
• automatin÷ sankaba ir atbulin÷s eigos pavara,
• variklis, specialiai sukonstruotas naudoti sud÷tingomis vietov÷s sąlygomis, kuris dirbdamas
mažomis apsukomis išvysto galią, pakankamą prikabintiems įrenginiams vilkti,
• sukimo momentas ratams perduodamas velenais, o ne grandine,
• bekelei pritaikytos padangos su giliu protektoriaus raštu,
• įvairūs sukabinimo įtaisai, pavyzdžiui, buksyravimo kablys, sukonstruotas taip, kad
transporto priemon÷ gal÷tų vilkti arba stumti masę, bent dukart didesnę už jos pačios
grynąją masę,
• nestabdomos priekabos vilkimo galia bent dukart didesn÷ už pačios transporto priemon÷s
grynąją masę. To įrodymas gali būti gamintojo arba nacionalin÷s institucijos parengti
techniniai dokumentai, naudotojo instrukcija arba pažym÷jimas, kuriuose kilogramų
tikslumu nurodoma visureigio vilkimo galia ir jo grynoji mas÷ (transporto priemon÷s mas÷
be skysčių, keleivių ar krovinio).
Keturračiai motociklai, neatitinkantys pirmiau nurodytų charakteristikų, priskiriami 8703
pozicijai.
Suderintos sistemos (toliau – SS) paaiškinimai d÷l 8703 pozicijos nurodo, kad į šią poziciją
patenkančios transporto priemon÷s yra visų rūšių autotransporto priemon÷s, įskaitant plaukti
galinčius žmon÷ms vežti skirtus automobilius (amfibijas), neatsižvelgiant į jas varančio variklio

tipą, kurios pasižymi tam tikromis technin÷mis savyb÷mis, pavyzdžiui, Akermano principu
grindžiama automobilinio tipo vairavimo sistema (HSENs, 2012, XVII-8703-2).
Europos Komisija pri÷m÷ reglamentus d÷l min÷tų transporto priemonių klasifikavimo:
 1994 m. balandžio 20 d. reglamento (EB) Nr. 883/94 priede pateiktos lentel÷s 7 punktu KN
8703 21 10 subpozicijai turi būti priskiriamos pateiktą aprašymą atitinkančios transporto
priemon÷s;
 2009 m. lapkričio 6 d. reglamento (EB) Nr. 1051/2009 priede pateiktos lentel÷s 1 ir 2
punktuose aprašytos transporto priemon÷s priskiriamos atitinkamai 8701 90 11 arba 8701 90
90 subpozicijoms..

