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I. Johdanto

Euroopan komissio pyrkii tällä ehdotuksella yksinkertaistamaan nykyistä oikeudellista 
kehystä ja vahvistamaan uusia hallinnollisia ja teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja markkinavalvontaa. Ehdotus 
kattaa lukuisia "luokan L ajoneuvoihin" kuuluvia ajoneuvotyyppejä, kuten sähköpolkupyöriä, 
kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja, kaksi- ja kolmipyöräisiä moottoripyöriä sekä sivuvaunullisia 
moottoripyöriä. Tähän "kevyeen" luokkaan kuuluvat nelipyöräiset ajoneuvot ovat mönkijöitä 
(ATV) ja miniautoja. EU:ssa nykyään käytössä olevien luokan L ajoneuvojen määrän 
arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa. 

II. Työpaikat ja kriisi

Luokan L ajoneuvojen valmistusteollisuuden merkittävimmän alan muodostaa 
kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen (moottoripyörät, mopot ja skootterit) valmistus.
Vuonna 2007 kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen markkinoiden volyymi Euroopassa oli 
2,7 miljoonaa ajoneuvoa. EU:ssa valmistettiin 1,136 miljoonaa moottoripyörää ja skootteria ja 
niistä saatu liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. EU:ssa on arviolta sata kaksipyöräisten 
moottoriajoneuvojen valmistajaa, joista noin puolet on eurooppalaisten yritysten omistamia.
Noin 500 alihankkijan tuotannon arvo on 1,6 miljardia euroa. Myynti, huoltaminen ja 
korjaaminen muodostavat arviolta 72 prosenttia tämän alan kokonaisliikevaihdosta. Alan 
työntekijöiden (alihankkijat, valmistajat, jakelu ja korjaus mukaan luettuna) kokonaismääräksi 
arvioidaan 184 000.1

Autoteollisuuteen verrattuna kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen ala on suppeampi, 
hajanaisempi ja monipuolisempi. Maahantuonti Kiinasta ja muista Aasian maista on 
lisääntynyt. Yhdysvallat muodostaa EU:n suurimmat vientimarkkinat. Kaksipyöräisten 
moottoriajoneuvojen ala on kärsinyt talouskriisistä. Tiedot vuosilta 2009 ja 2010 vahvistavat 
markkinoiden kielteisen kehityssuunnan (supistuminen 25 prosentilla).

III. Ehdotus luokan L ajoneuvojen hyväksynnästä

Valmistajat voivat saada kansalliselta tyyppihyväksyntäviranomaiselta hyväksynnän uusille 
luokan L ajoneuvoille tai niihin tarkoitetuille uusille järjestelmille, osille tai erillisille 
teknisille yksiköille. Jos tekniset vaatimukset täyttyvät, valmistaja voi myydä ajoneuvoa EU:n 
alueella ilman lisätestejä tai -tarkastuksia. Rekisteröinti myönnetään jo pelkästään 
vaatimustenmukaisuustodistuksen esittämisen perusteella. 

Nykyiset luokan L ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset on uudistettava. Uudistuksen 
johdosta direktiivi 2002/24/EY ja useat asiaan liittyvät direktiivit kumotaan ja korvataan tällä 
ehdotuksella. Lisäksi annetaan kolme delegoitua säädöstä, jotka sisältävät 
ympäristövaatimuksiin, ajoneuvon turvallisuuteen ja ajoneuvon rakenteellisiin ominaisuuksiin 
sovellettavat tekniset vaatimukset. Täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan hallinnolliset 
säännökset. Asetuksen ehdotettu voimaantulopäivä on 1. tammikuuta 2013.

                                               
1

NACE 35.41 -luokitus "moottoripyörien ja polkupyörien valmistus".
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IV. Esittelijän huomautukset

1. Yleiset huomautukset

Hyödyt yrityksille ja kuluttajille

Esittelijä kannattaa vahvasti ehdotetun asetuksen päätavoitteita, koska niillä parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa. Sääntelykehyksellä pitäisi helpottaa tavaroiden saattamista 
sisämarkkinoille ja samalla taata esimerkiksi ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien 
keskeisten yleisten vaatimusten noudattaminen. Tavoitteena on myös Euroopan 
markkinavalvonnan tehostaminen.1

Kaupunkiliikenteen parantaminen

Esittelijä myös uskoo, että ehdotetuilla luokan L ajoneuvoja koskevilla vaatimuksilla voidaan 
helpottaa siirtymistä tehokkaampaan, turvallisempaan ja puhtaampaan 
kaupunkiliikenteeseen.2 EU:n väestöstä yli 70 prosenttia asuu kaupunkialueilla. 
Ruuhkautuminen, liikenneonnettomuudet ja saastuminen ovat yhteinen haaste.3 Esittelijä on 
vakuuttunut siitä, että innovatiivisilla ja teknisesti kehittyneillä kaksi- tai kolmipyöräisillä 
taikka kevyillä nelipyöräisillä ajoneuvoilla voidaan huomattavasti parantaa 
kaupunkiliikennettä. Niiden ansioista voidaan vähentää tilan- ja energian tarvetta sekä 
vähentää valmistuksessa ja käytössä aiheutuvia päästöjä. Samalla ne tarjoavat myös parempia 
liikenneyhteyksiä, tuottavuutta ja virkistystä. 

Kunnianhimoiset ja realistiset tavoitteet

Esittelijä ehdottaa sellaisen kunnianhimoisen ja avoimen aikataulun hyväksymistä, jossa 
määritellään selkeät ja määrätietoiset etenemisvaiheet. Nykyisen taloudellisen tilanteen vuoksi 
aikataulu pitäisi kuitenkin tehdä melko joustavaksi ja antaa alalle mahdollisuus mukautua 
muutoksiin. Esittelijä katsoo, että ehdotetuista toimenpiteistä aiheutuvat ylimääräiset 
kustannukset pitäisi suhteuttaa asetuksen yleisiin tavoitteisiin. Myönteistä on se, että 
asetuksen noudattaminen varhaisessa vaiheessa voi vauhdittaa innovointia, mikä taas voi 
johtaa kilpailuetuun Euroopan kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen alalle.

2. Asetusehdotuksen soveltamisala

Kevyet kaksi-, kolmi- ja nelipyöräiset ajoneuvot

Luokan L ajoneuvoihin liittyvä teknologia on kehittynyt erittäin nopeasti viime 
vuosikymmenen aikana, mikä on johtanut siihen, ettei tiettyjä ajoneuvoja voida luokitella 
enää oikeaan L-ajoneuvoluokkaan. Näille ajoneuvoille on asetettava erityisiä lakisääteisiä 
vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ne ovat turvallisia ja asianmukaisten ympäristönormien 

                                               
1

Ks. sisämarkkinoiden toimenpidepaketista annettu komission tiedonanto KOM(2010) 608, ehdotus nro 39; ks. myös yhdennetystä 
teollisuuspolitiikasta annettu komission tiedonanto KOM(2010) 614.
2

Tämä vastaa myös ilman pilaantumista koskevaa eurooppalaista strategiaa, KOM(2005) 446, ja tieliikenneturvallisuutta koskevaa 
eurooppalaista toimintasuunnitelmaa, KOM(2010) 389.
3

Kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma, KOM(2009) 0490.
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mukaisia. Esittelijä on tyytyväinen siihen, että järjestelmää on selkeytetty täsmentämällä 
ajoneuvojen luokitusta ja ottamalla käyttöön tarkoituksenmukaisempia alaluokkia. Olisi 
kuitenkin vielä korjattava erityisesti niitä jäljelle jääneitä epäjohdonmukaisuuksia, jotka 
liittyvät tiettyihin ajoneuvoihin sovellettaviin poikkeuksiin (2 artiklan 2 kohta), sillä ne ovat 
ristiriidassa uudelleenluokituksen tavoitteen kanssa.

Yleisesti ottaen asetuksen soveltamisalaan olisi kuuluttava kaikki ajoneuvot, jotka täyttävät 
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä rakenteellisia ominaisuuksia koskevat 
vaatimukset. Ehdotettuja (ala)luokkia pitäisi siis mahdollisesti harkita uudelleen.

3. Ympäristötoimenpiteet

Uudet päästöjenvähentämisvaiheet: Euro 3 -päästörajasta Euro 5- ja Euro 6 
-päästörajoihin

Koska luokan L ajoneuvojen osuus maantieliikenteessä ajetuista kilometreistä on vain 
3 prosenttia, niiden päästöjen katsotaan olevan suhteettoman korkeat. Siksi esittelijä kannattaa 
tiukempien päästörajojen käyttöönottoa. Esittelijä kehottaa valmistajia aloittamaan asetuksen 
noudattamisen mahdollisimman pian. Osa tällä hetkellä saatavilla olevista luokan L 
ajoneuvoista on jo tiukempien päästönormien mukaisia, ja tätä tavoitetta olisikin pyrittävä 
edistämään. Esittelijä katsoo lisäksi, että olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta ja otettava 
huomioon, että hankintakustannukset ovat suurimmassa osassa näistä ajoneuvoista verrattain 
matalat. Uusien päästönormien voimaantulon aikataulun ansiosta voidaan joka tapauksessa 
jatkaa järkeistämistä (katso myös 7 kohta). 

Kestävyysvaatimukset ja ympäristömerkintä 

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että ehdotetuilla toimenpiteillä parannetaan luokan L 
ajoneuvojen hyväksyntää EU:ssa. Uudet kestävyysvaatimukset pitäisi säilyttää liitteen VII 
mukaisilla tasoilla, jotta varmistetaan vastuiden ja kustannusten oikeudenmukainen 
jakautuminen kuluttajien ja valmistajien kesken. Esittelijä myös suhtautuu myönteisesti 
ajoneuvojen ehdotettuun ympäristömerkintään. Sen katsotaan olevan yksinkertainen ja 
tehokas väline, jolla autetaan kuluttajaa valitsemaan energiatehokkaimpia ajoneuvoja. 

4. Turvallisuustoimenpiteet

Luokan L ajoneuvojen kuljettajilla on muiden ajoneuvojen kuljettajiin verrattuna paljon 
suurempi riski joutua vakaviin tai kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin. Luokan L 
ajoneuvojen osuus ajokilometreistä 25 jäsenvaltion EU:ssa oli vain 2 prosenttia, mutta osuus 
liikennekuolemista oli 16 prosenttia.1 Vuonna 2008 liikenneonnettomuuksissa kuoli 
5 520 kaksipyöräisen moottoriajoneuvon kuljettajaa. Toisin kuin muissa ajoneuvotyypeissä 
nämä luvut ovat luokan L ajoneuvoilla pysyneet samalla tasolla tai jopa hieman nousseet.
Vaikka esittelijä myöntää ihmisten liikennekäyttäytymisen tärkeän merkityksen 
ajoturvallisuuden kannalta ja ajo-olosuhteiden vaikutuksen, hän pyrkii määrätietoisesti 
varmistamaan ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin liittyvien turvallisuuskysymysten 
asianmukaisen käsittelyn. 
                                               
1

Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto, 2007.
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Kehittyneiden jarrujärjestelmien pakollinen asennus

Kehittyneillä jarrujärjestelmillä voidaan lieventää inhimillisen suorituskyvyn rajallisuudesta 
aiheutuvia vaaroja. Esittelijä kannattaa kohtuuhintaisten kehittyneiden jarrujärjestelmien 
pakollista käyttöönottoa kaikissa uusissa moottoripyörissä ja skoottereissa: lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä (ABS) tai yhdistetty jarrujärjestelmä (CBS) kaikissa uusissa alaluokan L3e-
A1 (pienitehoisissa) moottoripyörissä sekä ABS kaikissa uusissa alaluokkien L3e-A2 ja L3e-
A3 (keski- ja suuritehoisissa) moottoripyörissä. Tutkimusten mukaan ABS-jarrujen 
pakollisuus vähentäisi moottoripyöräilijöiden vuosittaisia liikennekuolemia 20 prosentilla 
kymmenessä vuodessa. Se myös vähentäisi liikenneonnettomuuksien kokonaismäärää ja 
lieventäisi vakavien loukkaantumisten riskiä.

Suuret kustannukset ja pelko siitä, että ABS voisi haitata moottoripyöräilyn "urheilullisuutta", 
ovat olleet osasyy kuluttajien vastustukseen. ABS:n käyttöönotto ei sen vuoksi ole onnistunut 
vapaaehtoisuuden pohjalta. ABS-järjestelmien toimittajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että 
järjestelmien hinta voi pudota jopa 100 euroon, jos tuotantomäärät kasvavat. 
Moottoripyöräilijöille pitäisi myös antaa tietoa järjestelmän käytöstä ja eduista.

Esittelijä pyytää teollisuudenalaa tarjoamaan valinnaista ABS-järjestelmää kaikissa 
moottoripyöräluokissa mahdollisimman pian ja kannustamaan asiakkaita valitsemaan ABS:llä 
varustettuja moottoripyöriä. Esittelijä voisi jopa harkita pakollisia kehittyneitä 
jarrujärjestelmiä koskevan määräajan aikaistamista (ehdotuksessa se on 1. tammikuuta 2017), 
jos se vain on mahdollista. Lisäksi esittelijä huomauttaa, että kehittyneet jarrujärjestelmät 
eivät tietyissä moottoripyörissä aina sovellu maastossa käytettäviksi. Ratkaisu tähän 
ongelmaan voisi olla kytkin, jolla ABS:n saisi pois päältä.

Automaattisesti toimintaan kytkeytyvät ajovalot

Kaksipyöräisen moottoriajoneuvon näkemättä jääminen on ilmoitettu yleiseksi syyksi 
törmäyksiin sekä valoisaan että pimeään aikaan. Automaattisesti toimintaan kytkeytyviä 
ajovaloja koskevan alan vapaaehtoisen sopimuksen piiriin eivät valitettavasti kuulu 
lisääntyvässä määrin EU:hun tuotavat halvat kaksipyöräiset moottoriajoneuvot. Lisäksi kaikki 
uudet automallit varustetaan niin sanotuilla huomiovaloilla1, mikä entisestään vähentää ilman 
ajovaloja ajavan kaksipyöräisen moottoriajoneuvon kuljettajan suhteellista näkyvyyttä. 
Esittelijä suhtautuu siksi myönteisesti ehdotukseen parantaa kaksipyöräisten 
moottoriajoneuvojen näkyvyyttä automaattisesti toimintaan kytkeytyvien ajovalojen avulla. 
Korjauksen ja huollon yhteydessä valot pitäisi pystyä sammuttamaan.

Virittämisenestojärjestelyt

Esittelijä on pannut merkille, että moottoripyöräilijöiden keskuudessa vallitsee piintynyt tapa 
tehdä muutoksia ajoneuvoihin niiden suorituskyvyn parantamiseksi. Tämän estäminen olisi 
haitaksi monelle pätevälle kuljettajalle. Siksi tällaisten muutosten käsitteleminen pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden harkintaan. Esittelijä kuitenkin toivoo tiukkoja toimia sellaista virittämistä 
vastaan, jolla pyritään laittomasti lisäämään ajoneuvon huippunopeutta päästöjen, 

                                               
1 Direktiivi 2008/89/EY. Kaikissa uusissa henkilöautoissa ja pienissä pakettiautoissa on 7. helmikuuta 2011 lähtien oltava 
huomiovalot. Kuorma-autoissa ja linja-autoissa on oltava huomiovalot elokuusta 2012 lähtien.
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polttoainekulutuksen ja turvallisuuden kustannuksella. Tällaisen virittämisen kohteena ovat 
usein halvat mopot, skootterit ja mönkijät, joiden suurin käyttäjäryhmä ovat nuoret. On 
toteutettava virittämisen estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, ja 
täytäntöönpanoviranomaisten pitäisi lisäksi tehdä säännöllisin väliajoin satunnaisia 
pistokokeita.

5. Muut tekniset vaatimukset

Pienten sarjojen ja yksittäisten ajoneuvojen hyväksyntä 

Komissio rajaa pienille sarjoille tarkoitetut yksinkertaistetut menettelyt tapauksiin, joissa 
tuotanto on hyvin vähäistä (liite III). Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että alalla on 
paljon erilaisia luokan L ajoneuvoja sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). Siksi 
hän aikoo tutkia, onko välttämätöntä tehdä ehdotettuja muutoksia siihen, että 200 luokan L 
yksikköä luokitellaan pieneksi sarjaksi. Hän ehdottaa myös, että tutkittaisiin muita 
vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi markkinavalvonnan parantamista, joilla voitaisiin estää pieniä 
sarjoja koskevien säännösten väärinkäyttö.

Tuotteen yksilöllisyys on tärkeää monille luokan L ajoneuvojen käyttäjille. Siksi esittelijä 
kannattaa komission yksittäishyväksyntää koskevaa ehdotusta (42 artikla).

Ajoneuvon sisäisten valvontajärjestelmien pakollinen käyttöönotto

Ajoneuvon sisäisistä valvontajärjestelmistä (OBD) saadaan helposti moottorin ja ajoneuvon 
käytönohjausta (päästöjä) koskevia tietoja, jotta ajoneuvo voidaan korjata tehokkaasti. Vaikka 
esittelijä periaatteessa on yhtä mieltä OBD-järjestelmien pakollista käyttöönottoa varten 
ehdotetusta porrastetusta lähestymistavasta, hän kyseenalaistaa sen säännöksen 
suhteellisuuden, jossa vaaditaan OBD-järjestelmien käyttöä alaluokkien L1 ja L2 mopoissa. 

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Esittelijä kannattaa vahvasti kaikkia toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhtäläiset 
toimintaedellytykset korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saannissa. Käsitteet 
"riippumaton toimija" ja "korjaamo" pitäisi mahdollisesti määritellä tarkemmin sen 
varmistamiseksi, että yksittäiset ajoneuvojen käyttäjät ja korjaamot saavat korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot kohtuullisin kustannuksin.

6. Markkinavalvonta

Markkinavalvontaa on parannettava, jotta voidaan estää vaarallisten ja saastuttavien 
ajoneuvojen saattaminen EU:n markkinoille. Ehdotuksella pyritään vahvistamaan kansallista 
markkinavalvontaa ja takaamaan yhtenäisempi toimenpiteiden taso ja tarkastusten määrä 
EU:n laajuisesti. Esittelijä korostaa tätä lähestymistapaa ja toimenpiteitä, joilla pyritään 
poistamaan heikkolaatuiset tuotteet markkinoilta. EU:ssa ja jäsenvaltioissa pitäisi toteuttaa 
tehokasta koordinointia ja seurantaa, jotta varmistetaan, että markkinavalvonnassa ja 
tyyppihyväksyntäviranomaisten toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti uusia toimenpiteitä.
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7. Aikataulu

Komission ehdottaman kunnianhimoisen aikataulun noudattaminen on haasteellista. 
Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn rinnalla toteutettava 
komitologiatyöskentely, joka koskee delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä, aiotaan aloittaa 
lähitulevaisuudessa ja saada päätökseen vuoden 2012 keskivaiheilla. Komission ehdotuksessa 
päädytään melko monimutkaiseen järjestelmään määräaikoja (vuosien 2013 ja 2021 välillä), 
jotka koskevat uusiin rekisteröinteihin, uusiin tyyppihyväksyntöihin ja vanhoihin 
tyyppihyväksyntöihin sovellettavia päästöjä ja turvallisuustoimenpiteitä. Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea vaati hiljattain alalla kohtuullisesti noudatettavissa olevien tavoitteiden 
asettamista.1

Kuten jo mainittiin, aikataulun pitäisi olla kunnianhimoinen ja realistinen. Teknisten ja 
hallinnollisten vaatimusten määritteleminen ajoissa on olennaista sen varmistamiseksi, että 
valmistajat pystyvät ajoissa kehittämään, testaamaan ja ottamaan käyttöön tuotannossa olevia 
ajoneuvoja koskevia ratkaisuja ja että valmistajat ja jäsenvaltioiden 
tyyppihyväksyntäviranomaiset pystyvät ottamaan käyttöön uudet hallinnolliset järjestelmät. 
Aikataulun järkeistämiseksi voitaisiin esittelijän mielestä harkita säännösten niputtamista, 
jotta määräajat vähenisivät ja käytännön täytäntöönpano yksinkertaistuisi. Esittelijän mielestä 
voitaisiin myös harkita päästövaiheita koskevien valinnaisten päivämäärien poistamista, mikä 
antaisi alalle mahdollisuuden esitellä vapaaehtoisesti jo varhaisemmassa vaiheessa 
puhtaampia ajoneuvoja, jotka vastaisivat yhteiskunnan ja kuluttajien vaatimuksia. 

                                               
1 ETSK, INT/541, Luokan L ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta (esittelijä: Virgilio Ranocchiari), 
19. tammikuuta 2011.


