LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 15.novembrī

Noteikumi №881
(prot. №67, 1.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2006.GADA 27.JŪNIJA NOTEIKUMOS №535
«LAUKSAIMNIECĪBĀ VAI MEŽSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO
TRAKTORU, PIEKABJU UN TO SASTĀVDAĻU
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar
Ceļu satiksmes likuma
15.1panta ceturto daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos №535 «Lauksaimniecībā
vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi» (Latvijas Vēstnesis, 2006, 104; 2007, 37, 129; 2008, 106; 2009, 205; 2010, 105;
2011, 32) šādus grozījumus:
1.1. papildināt VII nodaļu ar 41.1punktu šādā redakcijā:
«41.1 Pēc ražotāja pamatota lūguma EK tipa apstiprinātāja iestāde ierobežotā laikposmā
(līdz 36 mēnešiem) atļauj pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, kas
neatbilst motoru emisijas robežvērtībām, atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma C daļā
noteiktajai atbrīvojuma procedūrai (elastības shēma).»;
1.2. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 63.punktu šādā
redakcijā:
«63) Eiropas Komisijas 2011.gada 14.septembra Direktīvas 2011/72/ES, ar ko groza
Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar
elastības shēmu.»;
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1.3. izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulas «Atsevišķo direktīvu grozījumi»
12.punktu šādā redakcijā:
«12.

2000/25/EK

2005/13/EK

2006/96/EK

2010/22/ES

2011/72/ES

00 - 0 - 0 - 2

Komisijas 2005.gada 21.februāra Direktīva
2005/13/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida
un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem,
kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības
traktoriem, un ar kuru groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2003/37/EK I pielikumu saistībā
ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai
mežsaimniecības traktoriem
Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva
2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas Direktīvas preču
brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un
Rumānijas pievienošanos
Eiropas Komisijas 2010.gada 15.marta Direktīva
2010/22/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu
80/720/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK un
87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz
tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai
mežsaimniecības traktoriem, lai pielāgotu minētās
direktīvas tehnikas attīstībai
Eiropas Komisijas 2011.gada 14.septembra Direktīva
2011/72/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK
attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž
tirgū saskaņā ar elastības shēmu

55, 01.03.2005., 35.lpp.

363, 20.12.2006., 81.lpp.

91, 10.04.2010., 1./68.lpp.

246, 23.09.2011.,
1./4.lpp.»

1.4. izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

«7. PIELIKUMS
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem №535

DAUDZUMA IEROBEŽOJUMI

A. Ierobežojumi mazām sērijām
№
p.k.
1.
2.
3.
4.

Kategorija

Vienību skaits (katram transportlīdzekļu tipam)

T
C
R
S

150
50
75
50

B. Ierobežojumi sērijas beigu transportlīdzekļiem
1. Maksimālais transportlīdzekļu skaits vienam vai vairākiem transportlīdzekļu tipiem,
ko nodod ekspluatācijā katrā dalībvalstī saskaņā ar šo noteikumu 40.punktā paredzēto
procedūru, nedrīkst pārsniegt 10% no visu attiecīgo tipu transportlīdzekļu skaita, kas divos
iepriekšējos gados nodoti ekspluatācijā attiecīgajā dalībvalstī, un nedrīkst būt mazāks par 20.
2. Transportlīdzekļus, ko nodod ekspluatācijā saskaņā ar šā pielikuma 1.punktā minēto
procedūru, identificē ar īpašu norādi uz atbilstības sertifikāta.

C. Ierobežojumi saskaņā ar elastības shēmu
3. Traktoru ražotājs, kas vēlas izmantot elastības shēmu (izņemot III B posma motoru
emisijas robežvērtības posma darbības laikā), atbilstoši noteiktajām prasībām EK tipa
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju laist tirgū traktorus daudzumā, ko nosaka šādi:
3.1. traktoru skaits, ko laiž tirgū, ievērojot elastības shēmu, nevienā motoru kategorijā
nepārsniedz 20% no traktoru ražotāja gada laikā tirgū laisto traktoru skaita, kuriem ir
attiecīgās kategorijas motori (traktoru skaitu aprēķina, ņemot vērā pēdējo piecu gadu
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju Latvijas tirgū). Ja traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus
Eiropas Savienībā mazāk nekā piecus gadus, vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz
faktisko laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus Eiropas Savienībā;
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3.2. to traktoru skaits, kas laisti tirgū, ievērojot elastības shēmu, katrā jaudas diapazonā
nepārsniedz šādus maksimālos rādītājus:
Motoru jaudas diapazons P (kW)

Traktoru skaits

19 ≤ P < 37
37 ≤ P < 75
75 ≤ P < 130
130 ≤ P < 560

200
150
100
50

4. Traktoru ražotājs, kas vēlas izmantot elastības shēmu (III B posma motoru emisijas
robežvērtības posma darbības laikā), atbilstoši noteiktajām prasībām EK tipa apstiprinātājai
iestādei lūdz atļauju laist tirgū traktorus daudzumā, ko nosaka šādi:
4.1. traktoru skaits, ko laiž tirgū, ievērojot elastības shēmu, nevienā motoru kategorijā
nepārsniedz 40% no traktoru ražotāja gada laikā tirgū laisto traktoru skaita, kuriem ir
attiecīgās kategorijas motori (traktoru skaitu aprēķina, ņemot vērā pēdējo piecu gadu
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju Latvijas tirgū). Ja traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus
Eiropas Savienībā mazāk nekā piecus gadus, vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz
faktisko laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus Eiropas Savienībā;
4.2. to traktoru skaits, kas laisti tirgū, ievērojot elastības shēmu, katrā jaudas diapazonā
nepārsniedz šādus maksimālos rādītājus:
Motoru jaudas diapazons P (kW)

Traktoru skaits

37 ≤ P < 56
56 ≤ P < 75
75 ≤ P < 130
130 ≤ P < 560

200
175
250
125»

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 24.septembrī.
Ministru prezidents
Zemkopības ministra vietā veselības ministre
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №185.
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V.Dombrovskis
I.Circene

