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GROZĪJUMI 001-024  
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
 
ZiĦojums 
Salvatore Tatarella A7-0091/2011 
Noteikumi par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaĦā ar „elastības shēmu” 
 
Direktīvas priekšlikums (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 22. maija Direktīva 
2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas 
veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto 
daĜiĦu piesārĦojumu emisiju no dzinējiem, 
kas paredzēti lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru 
groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK, 
reglamentē izplūdes gāzu emisiju no 
motoriem, kas uzstādīti lauksaimniecības 
un mežsaimniecības traktoros. Pašlaik ir 
spēkā emisijas robežvērtību IIIA posms, un 
to lielākoties piemēro kompresijaizdedzes 
motoru tipa apstiprināšanā. Direktīvā 
paredzēts, ka minētās robežvērtības aizstās 
ar stingrākām IIIB posma robežvērtībām, 
kas attiecībā uz laišanu tirgū pakāpeniski 
stāsies spēkā pēc 2011. gada 1. janvāra un 
attiecībā uz minēto motoru tipa 
apstiprinājumu – pēc 2010. gada 1. janvāra. 
IV posms ar stingrākām robežvērtībām 
nekā IIIB posmā attiecībā uz minēto 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 22. maija Direktīva 
2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas 
veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto 
daĜiĦu piesārĦojumu emisiju no dzinējiem, 
kas paredzēti lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru 
groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK, 
reglamentē izplūdes gāzu emisiju no 
dzinējiem, kas uzstādīti lauksaimniecības 
un mežsaimniecības traktoros, lai sekmētu 
cilvēka veselības un vides aizsardzību. 
Pašlaik ir spēkā emisijas robežvērtību 
IIIA posms, un to lielākoties piemēro 
kompresijaizdedzes motoru tipa 
apstiprināšanā. Direktīvā paredzēts, ka 
minētās robežvērtības aizstās ar stingrākām 
IIIB posma robežvērtībām, kas attiecībā uz 
laišanu tirgū pakāpeniski stāsies spēkā pēc 
2011. gada 1. janvāra un attiecībā uz 
minēto motoru tipa apstiprinājumu – pēc 
2010. gada 1. janvāra. IV posms ar 
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motoru tipa apstiprinājumu pakāpeniski 
stāsies spēkā no 2013. gada 1. janvāra un 
attiecībā uz laišanu tirgū – no 2014. gada 
1. janvāra. 

stingrākām robežvērtībām nekā IIIB posmā 
attiecībā uz minēto motoru tipa 
apstiprinājumu pakāpeniski stāsies spēkā 
no 2013. gada 1. janvāra un attiecībā uz 
laišanu tirgū – no 2014. gada 1. janvāra. 

Pamatojums 
 
Viens no Direktīvas 2000/15/EK mērėiem ir maksimāli palielināt Eiropas vides un sabiedrības 
veselības ieguvumu. 

 
 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
1.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Ir plānots, ka Komisija tuvākajos 
12 mēnešos veiks visaptverošu 
Direktīvas 2000/25/EK pārskatīšanu. 
Būtu labāk, ja Komisija pēc iespējas 
agrāk ziĦotu par šīs visaptverošās 
pārskatīšanas rezultātiem. 

Pamatojums 
 
Komisija iesniedza pašreizējo priekšlikumu par Direktīvas 2000/25/EK daĜēju pārskatīšanu 
relatīvi vēlu, jo pasākumi, ko Komisija plāno grozīt, jau daĜēji stājās spēkā no 2011. gada 
1. janvāra. Pilnībā pārskatot Direktīvu 2000/25/EK, varētu visaptverošākā veidā pielāgot 
pašreizējo regulējumu. 

 
 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloăijas nomaiĦu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežăītus 

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloăijas nomaiĦu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežăītus 
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tehniskus risinājumus. Pāreja, ko 
likumdevējs noteicis 2005. gadā, sakrīt ar 
attiecīgās nozares ekonomisko lejupslīdi, 
un tādēĜ ražošanas nozarei ir grūtības 
finansēt īstenošanas izmaksas, kuras 
nepieciešamas, lai pielāgotos jaunajām 
tiesību aktu prasībām. 

tehniskus risinājumus. Pasaules finanšu 
un ekonomikas krīzi nevar uzskatīt par 
iemeslu vides standartu pazemināšanai. 
Ieguldījumi videi draudzīgās tehnoloăijās 
ir svarīgi nākotnes izaugsmes, darba vietu 
un veselības nodrošināšanai. 

Pamatojums 
 
Pašreizējās diskusijās Komisija norādīja, ka pasaules finanšu un ekonomikas krīze ir Ĝoti 
negatīvi ietekmējusi attiecīgo nozari. Neraugoties uz grūtībām, ar kurām nozare pašreiz 
saskaras, ir atkārtoti jāuzsver, ka krīze nevar būt iemesls vides standartu pazemināšanai. Tieši 
otrādi — ieguldījumi videi draudzīgās tehnoloăijās sekmē nākotnes izaugsmi un darba vietu 
drošību Eiropā un ir svarīgs veselības nodrošināšanas faktors. 
 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ar Direktīvu 2000/25/EK izveido 
elastības shēmu, lai Ĝautu traktoru 
izgatavotājiem laikā starp diviem emisijas 
posmiem iepirkt noteiktu daudzumu 
motoru, kas neatbilst spēkā esošajām 
emisijas robežvērtībām, bet ir apstiprināti 
saskaĦā ar iepriekšējā posma emisijas 
robežvērtību prasībām. 

(3) Ar Direktīvu 2000/25/EK izveido 
elastības shēmu, lai Ĝautu traktoru 
ražotājiem noteiktā posmā iepirkt noteiktu 
daudzumu motoru, kas neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti saskaĦā ar iepriekšējā posma 
emisijas robežvērtību prasībām. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pārejas periodā no IIIA uz 
IIIB posmu to motoru daudzums, kurus 
laiž tirgū saskaĦā ar elastības shēmu, 
jāpalielina no 20 % līdz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuros ir attiecīgās kategorijas 
motori. Turklāt attiecīgi jāpielāgo 

(5) IIIB posmā to traktoru daudzums, 
kurus nodod ekspluatācijā saskaĦā ar 
elastības shēmu, ir 35 % no traktoru 
ražotāja to gadā ekspluatācijā nodoto 
traktoru daudzuma, kuros ir attiecīgās 
kategorijas motori. Turklāt attiecīgi 
jāpielāgo alternatīvā iespēja — noteikts 
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alternatīvā iespēja – maksimālais motoru 
skaits, ko atĜauts laist tirgū saskaĦā ar 
elastības shēmu. 

motoru skaits, ko atĜauts laist tirgū saskaĦā 
ar elastības shēmu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
5.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) UzĦēmumiem, kas strādā ar 
mehānismiem, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, vajadzētu gūt 
labumu no Eiropas finansiālā atbalsta 
programmām vai atbilstošām atbalsta 
programmām dalībvalstīs. Būtu jāapsver 
iespēja prasīt šo programmu labuma 
guvējiem izmantot labākās nozarē 
pieejamās tehnoloăijas. Būtu jāatbalsta 
tikai tie uzĦēmumi, kuros izmanto 
tehnoloăijas ar vislabākajiem emisijas 
standartiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
7. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz pārejas 
periodu starp IIIA un IIIB posmu, nosakot 
to beigu termiĦu 2013. gada 31. decembrī, 

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz 
IIIB posmu, 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
7.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Saprot, ka pašreizējās emisijas 
robežvērtības būtu jāpalielina attiecībā uz 
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īpaši smalkām kvēpu daĜiĦām, nākotnes 
tiesību aktos par turpmāk īstenojamiem 
emisijas samazināšanas mērėiem 
izmantojot daĜiĦu skaita kritēriju. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1. punkts (jauns) 
Direktīva 2000/25/EK 
1. pants - jauni ievilkumi  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (-1) Direktīvas 1. pantā iekĜauj šādus 
ievilkumus: 

 – „elastības shēma” ir atbrīvojuma 
procedūra, ar kuru dalībvalsts atĜauj laist 
tirgū noteiktu skaitu motoru saskaĦā ar 
3.a pantā paredzētajām prasībām; 

 – „motora kategorija” ir motoru 
klasifikācija, kuru veido jaudas diapazons 
un attiecīgā posma izplūdes emisiju 
robežvērtību prasības. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 1. punkts  
Direktīva 2000/25/EK 
3.a pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daĜu: 
„Elastības shēmu saskaĦā ar IV pielikuma 
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
un IIIB posmu, un tās beigu termiĦš ir 
2013. gada 31. decembris.” 

1. Direktīvas 3.a pantu aizstāj ar šādu 
tekstu: „Atkāpjoties no 3. panta 1. un 
2. punkta, dalībvalstis paredz, ka pēc 
traktora ražotāja lūguma un ar 
noteikumu, ka apstiprinātāja iestāde ir 
piešėīrusi attiecīgo atĜauju, var nodot 
ekspluatācijā ierobežotu skaitu traktoru 
saskaĦā ar IV pielikumā paredzētajām 
procedūrām. Elastības shēmu sāk 
piemērot, kad konkrēta posma prasības 
kĜūst obligātas, un to piemēro tikpat ilgi, 
cik ilgst attiecīgais posms. Atbilstīgi 
elastības shēmai motorus apstiprina 
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saskaĦā ar tā posma prasībām, kas ir bijis 
tieši pirms piemērojamā posma. „Elastības 
shēmu saskaĦā ar IV pielikuma 1.2., 
1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 
attiecina tikai uz IIIB posmu un piemēro 
trīs gadus.”  

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 2. punkts  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Direktīvas IV pielikuma 1. iedaĜu aizstāj 
ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu. 

2. Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šīs 
direktīvas I pielikuma tekstu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Direktīvas IV pielikuma 1. iedaĜu aizstāj ar 
šādu iedaĜu:  

Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šādu 
tekstu: 

1.1. Traktoru izgatavotājs, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, savai 
apstiprinātājai iestādei lūdz atĜauju 
laikposmā starp diviem emisijas posmiem, 
izĦemot pārejas periodu starp IIIA un 
IIIB posmu, laist tirgū vai iegadāties no 
saviem motoru piegādātājiem noteiktus 
daudzumus 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
aprakstīto motoru, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti saskaĦā ar iepriekšējā posma 
emisijas robežvērtību prasībām. 

1.1. Traktoru ražotājs, kas vēlas izmantot 
elastības shēmu, savai apstiprinātājai 
iestādei lūdz atĜauju nodot ekspluatācijā 
traktorus saskaĦā ar šajā pielikumā 
paredzētiem attiecīgajiem noteikumiem. 
IzĦemot attiecībā uz IIIB posmu, traktoru 
skaits nedrīkst pārsniegt 1.1.1. un 
1.1.2. punktā minēto skaitu. Motoriem 
jāatbilst 3.a pantā minētajām prasībām. 
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Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.1.1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaĦā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēėina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs 
ir laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēėina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū. 

1.1.1. To motoru un traktoru skaits, ko 
nodod ekspluatācijā saskaĦā ar elastības 
shēmu, nevienā motoru kategorijā 
nepārsniedz 20 % no traktoru ražotāja to 
gada laikā ekspluatācijā nodoto traktoru 
skaita, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēėina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū). Ja traktoru ražotājs ir 
nodevis ekspluatācijā Eiropas Savienībā 
traktorus mazāk nekā 5 gadus, vidējo 
rādītāju aprēėina, pamatojoties uz faktisko 
laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir 
nodevis traktorus ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.1.2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1.1.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs 
var lūgt, lai viĦa motoru piegādātājiem 
tiktu dota atĜauja saskaĦā ar elastības 
shēmu laist tirgū fiksētu motoru skaitu. 
Motoru skaits konkrētās motoru 
kategorijās nepārsniedz šādus rādītājus: 

1.1.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru skaits katrā 
jaudas diapazonā nepārsniedz šādus 
daudzumus: 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1.1.2. punkts – tabula – virsraksti 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Motoru kategorija (kW) Motoru jaudas diapazons (kW) 

Motoru skaits Traktoru skaits 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1.2. Pārejas periodā starp IIIA un IIIB 
posmu traktoru izgatavotāji, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, savai 
apstiprinātājai iestādei lūdz atĜauju periodā 
starp diviem emisijas posmiem laist tirgū 
vai iegadāties no saviem motoru 
piegādātājiem noteiktus daudzumus 
1.2.1. un 1.2.2. punktā aprakstīto motoru, 
kuri neatbilst spēkā esošajām emisijas 
robežvērtībām, bet ir apstiprināti saskaĦā 
ar iepriekšējā posma emisijas robežvērtību 
prasībām. 

1.2. IIIB posmā traktoru ražotāji, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, apstiprinātājai 
iestādei lūdz atĜauju nodot ekspluatācijā 
traktorus saskaĦā ar šajā pielikumā 
paredzētiem attiecīgajiem noteikumiem. 
Traktoru skaits nedrīkst pārsniegt 1.2.1. 
un 1.2.2. punktā paredzēto skaitu. 
Motoriem jāatbilst 3.a pantā minētajām 
prasībām. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.2.1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaĦā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēėina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs 
ir laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēėina, 

1.2.1. To motoru un traktoru skaits, ko 
nodod ekspluatācijā saskaĦā ar elastības 
shēmu, nevienā motoru kategorijā 
nepārsniedz 35 % no traktoru ražotāja to 
gada laikā ekspluatācijā nodoto traktoru 
skaita, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēėina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū). Ja traktoru ražotājs ir 
nodevis ekspluatācijā Eiropas Savienībā 
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pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū. 

traktorus mazāk nekā 5 gadus, vidējo 
rādītāju aprēėina, pamatojoties uz faktisko 
laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir 
nodevis traktorus ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.2.2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs 
var lūgt, lai viĦa motoru piegādātājiem 
tiktu dota atĜauja saskaĦā ar elastības 
shēmu laist tirgū fiksētu motoru skaitu. 
Motoru skaits konkrētās motoru 
kategorijās nepārsniedz šādus rādītājus: 

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru skaits katrā 
jaudas diapazonā nepārsniedz šādus 
daudzumus: 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.2.2. punkts – tabula – virsraksti 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Motoru kategorija (kW) Motoru jaudas diapazons (kW) 

Motoru skaits Traktoru skaits 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums – 1. punkts 
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. iedaĜa – 1.3. punkts  – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1.3. Traktoru izgatavotājs pieteikumā 
apstiprinātājai iestādei iekĜauj šādu 

1.3. Traktoru ražotājs pieteikumā 
attiecīgajai apstiprinātājai iestādei iekĜauj 
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informāciju: šādu informāciju: 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. nodaĜa – 1.4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.4. Traktoru izgatavotājs saistībā ar 
elastības shēmas īstenošanu apstiprinātājai 
iestādei sniedz jebkuru informāciju, ko tā 
pieprasa lēmuma pieĦemšanas nolūkā. 

1.4. Traktoru ražotājs saistībā ar elastības 
shēmas īstenošanu apstiprinātājai iestādei 
sniedz jebkuru nepieciešamo informāciju, 
ko tā pieprasa lēmuma pieĦemšanas 
nolūkā. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts  
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 1. nodaĜa – 1.5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.5. Traktoru izgatavotājs reizi sešos 
mēnešos iesniedz apstiprinātājām iestādēm 
katrā dalībvalstī, kur attiecīgais traktors vai 
motors ir laists tirgū, ziĦojumu par 
izmantoto elastības shēmu īstenošanu. 
ZiĦojumā iekĜauj kumulatīvus datus par 
motoru un traktoru skaitu, kas laisti tirgū 
saskaĦā ar elastības shēmu, motoru un 
traktoru sērijas numurus un dalībvalstis, 
kurās traktors nodots ekspluatācijā. Šo 
procedūru turpina, kamēr turpinās elastības 
shēma. 

1.5. Traktoru ražotājs reizi sešos mēnešos 
iesniedz apstiprinātājām iestādēm katrā 
dalībvalstī, kur attiecīgais traktors vai 
motors ir laists tirgū, ziĦojumu par 
izmantoto elastības shēmu īstenošanu. 
ZiĦojumā iekĜauj kumulatīvus datus par 
motoru un traktoru skaitu, kas laisti tirgū 
saskaĦā ar elastības shēmu, motoru un 
traktoru sērijas numurus un dalībvalstis, 
kurās traktors nodots ekspluatācijā. Šo 
procedūru bez jebkādiem izĦēmumiem 
turpina, kamēr turpinās elastības shēma. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 2. iedaĜa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 2. MOTORU RAŽOTĀJA DARBĪBAS 

2.1. Motoru ražotājs var saskaĦā ar 
elastības shēmu laist tirgū motorus, uz 
kuriem attiecas apstiprinājums saskaĦā 
ar šā pielikuma 1. un 3. punktu. 

2.2. Motoru ražotājam jāmarėē šie motori 
ar tekstu: „Motors laists tirgū saskaĦā 
ar elastības shēmu” atbilstīgi I pielikuma 
5. iedaĜā minētajām prasībām. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts 
I pielikums  
Direktīva 2000/25/EK 
IV pielikums – 3. iedaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 3. APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES 
DARBĪBAS 

3.1. Apstiprinātāja iestāde izvērtē 
elastības shēmas pieprasījuma saturu un 
pievienotos dokumentus. Rezultātā tā 
darīs zināmu traktoru ražotājam savu 
lēmumu Ĝaut vai neĜaut izmantot 
elastības shēmu, kā prasīts. 

 
 
 


