Svarbi informacija norintiems registruoti naujai įsigytą techniką!
Informuojame apie „serijos pabaigos“ žemės ūkio technikos sąrašą, kuriuo galima registruoti ar
parduoti nurodytų modelių techniką Lietuvoje iki 2019 m. gruodžio 31 d. remiantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/ 2013 39 straipsniu. Šį sąrašą galite peržiūrėti
ŽŪIKVC interneto svetainėje veiklos sritys --- Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų
priekabų registras --- Žemės ūkio technikos priemonių registracijos apribojimai --- SOLIS/ BCS/
BOMBARDIER/ FOTON/ LOVOL/ HATTAT/ HTT/ KUBOTA/ KUKJE/ DONGFENG/ DF/
EAST WIND/ DFAM/ ZOOMLIO/ CHERY/ DETANK/ URSUS/ BZTDIA/ MTZ
Norime dar kartą priminti naujų (T ir C kategorijų) traktorių registravimo reikalavimus, kurie yra
tokie: registruoti naujus (T ir C kategorijų) traktorius galima tik tuos, kurie yra paskelbti
nurodytame
sąraše:
http://www.vic.lt/zutrs/zemes-ukio-technikos-priemoniu-registracijosapribojimai/. Prieš registruojant, šį sąrašą būtina kiekvieną kartą patikrinti, nes jis yra nuolat
atnaujinamas. To reikalauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ir
miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ patvirtinto Žemės ir miškų ūkio
transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašo 7 p. (2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770
redakcija):
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0c36cf3072af11e59a1ed226d1cbceb5/GVGpaHUJsY.
Griežtai draudžiama registruoti naujus T ir C kategorijų traktorius, kurie nėra įtraukti į paskelbtą
sąrašą. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tiesiogiai pirko traktorių iš kurios nors
Europos Sąjungos šalies.
Atkreipiame dėmesį! Visi technikos tiekėjai ir pardavėjai, norintys, kad jų parduodami (T ir C
kategorijų) traktoriai be trikdžių būtų įregistruoti TSMPR, privalo pateikti paraišką ŽŪM. Paraiškos
forma paskelbta http://www.vic.lt/zutrs/traktoriai-reg/ (Prašymas įtraukti traktorių seriją (EB tipo)).
Prie paraiškos pridedama atstovavimo sutarties kopija ir visas EB tipo patvirtinimo paketas PDF
formatu (paketas turėtų būti maždaug kelių šimtų puslapių). Ši informacija reikalinga, kad būtų
pildomas ir atnaujinamas minėtas sąrašas.
Informuojame, kad 2019-09-18 vic.lt puslapyje atnaujinome T ir C kategorijų traktorių sąrašą, kurių
variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus ir kuriuos galima registruoti Lietuvoje. Su
sąrašu
taip
pat
galima
susipažinti
čia:
https://www.vic.lt/zutrs/wpcontent/uploads/sites/5/2019/09/S%C4%85ra%C5%A1as-atnaujintas-varikliu-ter6alai-2019-09-101.pdf

