Gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti Reglamento Nr. 167/2013 (2013 m. vasario 5 d.) „Dėl žemės ir miškų
ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ 39 str. 1 dalimi , pateikia VĮ Mašinų bandymo
stočiai (Neries g. 4, Domeikava, Kauno rajonas LT54370) prašymą. /A manufacturer who wishes to benefit
from EU Regulation No 167/2013 paragraph 1 shall submit a request to State Enterprise Machine Testing Station
(Neries g. 4, Domeikava, Kauno rajonas, LT54370 Lithuania) e mail: Infovmbs@bandymai.lt
1. Prašymą rašo oficialaus gamintojo atsotvas/ The request should be made by official manufacturer’s
representative
2. Prašyme nurodomos techninės ar ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės negali
atitikti naujų tipo patvirtinimo reikalavimų./That request shall specify any technical or economic reasons
preventing those vehicles from complying with the new type-approval requirements.
3. Užpildyti lentelę Nr.1/Fill in the table. No.1
Lentelė Nr.1. Pageidaujamas „Serijos pabaigos“ traktorių sąrašas ir duomenys apie juos/ Table No 1.
Preferred list of "End of series" tractors and details

Modelis/
Make

1

Tipas/type

2

Prekės
pavadinimas
/trade name

Tipo
patvirtinimo
numeris/EC type
approval number

Identifikacinis
Nr./vehicle
identification
number

3

4

5

Variklio tipo
patvirtinimo
Etapas
numeris/ Engine
/stage
EC type
approval number

6

7

Pastabos/
Remarks

8

4. Prie prašymo reikia pridėti sutartį dėl atstovavimo, EB tipo patvirtinimo sertifikatą su informaciniu
dokumentu, kiekvieno traktoriaus atitikties sertifikatą (.pdf) (pagal 39 str. 5 dalį sertifikate turi būti
specialus įrašas)/ The application must include signed power of attorney, EC certificates of conformity with information
package (.pdf )(A special entry qualifying the vehicle as ‘end-of-series’ shall be made on the certificate of conformity of the
vehicles put into service under this procedure -EU Regulation 167/2013, 39 article 5 paragraph)

5. Vienkartinis įkainis už 1-10 transporto priemonių sprendimo priėmimą yra 91,83 Eur (be PVM), už
kiekvieną pridėtinę transporto priemonę mokestis didėja po 9,18 Eur/ The decision regarding the
issuing of the exemption approval is currently €91,83 (without tax). For each further vehicle, the fee
increases by €9,18.

