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LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto
Luokan L uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset vahvistetaan tällä 
hetkellä puitedirektiivissä 2002/24/EY ja 14 muussa siihen liittyvässä direktiivissä. Luokkaan 
L kuuluu paljon ja monenlaisia ajoneuvoja: sähköpolkupyörät, mopot, kaksi- tai 
kolmipyöräiset moottoripyörät, mönkijät ja miniautot. Komissio pyrkii ajanmukaistamaan 
nykyistä säädöskehystä saavuttaakseen seuraavat päätavoitteet:

 Säädöskehyksen yksinkertaistaminen. Direktiivi 2002/24/EY ja siihen liittyvät 
14 direktiiviä kumottaisiin ja korvattaisiin ehdotetulla asetuksella, jossa vahvistetaan 
perussäännökset ja soveltamisala. Kaikki yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset 
määriteltäisiin myöhemmin delegoitujen säädösten nojalla. Komissio haluaa lisäksi 
edetä kohti kansainvälistä yhtenäistämistä.

 Päästöjen väheneminen. Komissio ehdottaa kolmivaiheista lähestymistapaa, jossa 
otetaan joka vaiheessa aiempaa ankarammat päästörajat luokan L ajoneuvoille.

Liikenneturvallisuuden parantaminen. Ehdotetaan kolmea keskeistä 
toimintaturvallisuutta koskevaa vaatimusta luokan L ajoneuvojen huonoihin 
tieturvallisuusominaisuuksiin puuttumiseksi: pakolliset lukkiutumattomat 
jarrujärjestelmät keski- ja suuritehoisille moottoripyörille, voimajärjestelmän 
virittämisen estäminen ja automaattisesti toimintaan kytkeytyvät ajovalot.

Uuden teknologian ottaminen paremmin huomioon käsittelemällä esimerkiksi sähkö-
tai hybridiajoneuvojen oikeudellisen kehyksen puuttumista.

Markkinavalvonnan parantaminen, jotta voidaan estää sellaisten ajoneuvojen, 
järjestelmien tai osien pääsy EU:n markkinoille, jotka eivät täytä 
tyyppihyväksyntävaatimuksia.

2. Ehdotuksen liikennettä koskeva ulottuvuus:
2.1 Tieturvallisuus:

Tällä hetkellä EU:n teillä kuolee vuosittain noin 6 000 kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen 
kuljettajaa. Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen kuljettajien osuus EU:n 
tieliikennekuolemien kokonaismäärästä on 16 prosenttia mutta vain kaksi prosenttia kaikista 
ajetuista kilometreistä. Kuljettajien riski kuolla onnettomuudessa on keskimäärin 18 kertaa 
suurempi kuin autonkuljettajien riski. Vaikka liikennekuolemien määrä on laskenut 
huomattavasti viime vuosikymmenen aikana, niin ei ole käynyt kaksipyöräisten 
moottoriajoneuvojen kuljettajien osalta. 

2.1.1 Lukkiutumattomat jarrujärjestelmät:

Komissio ehdottaa, että tiettyihin moottoripyörien luokkiin on asennettava lukkiutumattomat 
jarrujärjestelmät. Monissa tutkimuksissa osoitetaan selkeästi kaksipyöräisten 
moottoriajoneuvojen lukkiutumattomien jarrujen (ABS) myönteinen vaikutus turvallisuuteen. 
Arvioiden mukaan 20–35 prosenttia kaikista onnettomuuksista voitaisiin estää ja monien 
muiden onnettomuuksien vakavuus vähenisi huomattavasti ABS-jarrujen käytön ansiosta. 
Esittelijä tukee täysimääräisesti tätä lähestymistapaa. Pakollista asentamista olisi kuitenkin 
laajennettava alaluokkaan L3e–A1 (pienitehoiset moottoripyörät). Komissio ehdottaa 
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kyseisen luokan osalta, että valmistajat saavat päättää, varustetaanko ne lukkiutumattomalla 
jarrujärjestelmällä vai vähemmän tehokkaalla yhdistetyllä jarrujärjestelmällä. 
Lukkiutumattomat jarrujärjestelmät pienitehoisissa moottoripyörissä vaikuttaa vielä 
tarpeellisemmalta, koska monet nuoret kuljettajat aloittavat tämän luokan moottoripyörillä. 

2.1.2 Automaattisesti toimintaan kytkeytyvät ajovalot

Komissio ehdottaa, että kaikki luokan L ajoneuvot on varustettava automaattisesti toimintaan 
kytkeytyvillä ajovaloilla viimeistään vuoteen 2013 mennessä, jotta niiden näkyvyyttä muiden 
liikenteeseen osallistuvien kannalta voidaan parantaa. Esittelijä tukee täysimääräisesti 
komission ehdotusta. Tämä toimenpide on vielä entistä merkittävämpi, koska tästä vuodesta 
alkaen kaikki uudet henkilöautot on varustettava huomiovaloilla, mikä vähentää 
kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen suhteellista näkyvyyttä. 

2.1.3 Maastoajoneuvot

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan nojalla asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään 
"ajoneuvot, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti maastokäyttöön". Se näyttää haitalliselta 
tieturvallisuuden kannalta. Monia näistä maastossa käytettävistä ajoneuvoista (esim. enduro-
moottoripyörät, trial-pyörät ja maastomönkijät) voidaan käyttää – ja usein käytetäänkin –
myös yleisillä teillä. Myös niiden pitäisi siksi täyttää tarvittavat tieliikenteen 
toimintaturvallisuutta koskevat vaatimukset. Esittelijä ehdottaa, että enduro-moottoripyörille 
ja trial-moottoripyörille sekä maastomönkijöille luodaan täydentävät ajoneuvojen alaluokat.

2.1.4 Törmäystestien toimintavaatimukset
Luokan L ajoneuvoihin ei vielä sovelleta törmäystestejä koskevia vaatimuksia ennen kuin 
niitä myydään EU:ssa. Erityisesti mönkijät ja miniautot vaikuttavat turvallisemmilta kuin ne 
todella ovat. Kuolemaan johtavaan onnettomuuden vaara on huomattavasti suurempi näissä 
ajoneuvoissa kuin henkilöautoissa. Komission pitäisi siksi selvittää huolellisesti 
mahdollisuutta ottaa tulevaisuudessa käyttöön kyseiset vaatimukset ja ottaa huomioon uudet 
tekniikat. 

2.2 Päästöt

Vaikka luokan L ajoneuvojen osuus tieliikenteessä ajetuista kilometreistä on vain kolme 
prosenttia, niiden päästöt ovat suhteettoman korkeat. Jos uusia toimenpiteitä ei toteuteta, 
muiden tieliikenteen luokkien päästöjen vähentäminen johtaa automaattisesti siihen, että 
luokan L päästöjen osuus kokonaispäästöistä kasvaa.

Komissio ehdottaa aiempaa ankarampia päästövaatimuksia uusille luokan L 
tyyppihyväksytyille ajoneuvoille:
Euro 3 (Euro 4 luokan L3e moottoripyörille): 2014;
Euro 4 (Euro 5 luokan L3e moottoripyörille): 2017;
Euro 5 (Euro 6 luokan L3e moottoripyörille): 2020.

Esittelijä on periaatteessa samaa mieltä ehdotetuista päästörajoista ja niiden aikataulusta. 
Mopojen euro 4 -luokka olisi kuitenkin otettava käyttöön kolme vuotta aiemmin, koska mopot 
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ovat päästöjen osalta saastuttavin alaluokka.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vahvistaa yhdenmukaiset säännöt luokan L 
ajoneuvojen hyväksynnälle ja varmistaa 
siten sisämarkkinoiden toiminta. Luokan L 
ajoneuvot ovat kaksi-, kolmi- tai 
nelipyöräisiä ajoneuvoja, joihin kuuluvat 
esimerkiksi moottorikäyttöiset 
kaksipyöräiset ajoneuvot, kolmipyörät, 
tieliikenteessä käytettävät mönkijät sekä 
miniautot. Lisäksi tavoitteena on 
yksinkertaistaa nykyistä oikeudellista 
kehystä, vähentää päästöjen osuutta 
tieliikenteen kokonaispäästöistä 
oikeasuhteisemmalle tasolle, parantaa 
turvallisuuden yleistä tasoa, mukautua 
tekniikan kehitykseen ja vahvistaa 
markkinavalvontasääntöjä. 

3. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vahvistaa yhdenmukaiset säännöt luokan L 
ajoneuvojen hyväksynnälle ja varmistaa 
siten sisämarkkinoiden toiminta. Luokan L 
ajoneuvot ovat kaksi-, kolmi- tai 
nelipyöräisiä ajoneuvoja, joihin kuuluvat 
esimerkiksi moottorikäyttöiset 
kaksipyöräiset ajoneuvot, kolmipyörät, 
tieliikenteessä käytettävät mönkijät, 
maastomönkijät sekä miniautot. Lisäksi 
tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä 
oikeudellista kehystä, vähentää päästöjen 
osuutta tieliikenteen kokonaispäästöistä 
oikeasuhteisemmalle tasolle, parantaa 
turvallisuuden yleistä tasoa, mukautua 
tekniikan kehitykseen ja vahvistaa 
markkinavalvontasääntöjä.

Perustelu

Maastomönkijät olisi myös katettava tällä asetuksella, jotta voidaan välttää tieliikenteessä ja 
maastossa käytettävien mönkijöiden välisen eron väärinkäyttöä. Monia näistä mönkijöistä 
voidaan käyttää – ja usein käytetäänkin – myös yleisillä teillä. Myös niiden pitäisi siksi 
täyttää tieliikenteen toimintaturvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Luokan L ajoneuvojen kuljettajat 
kuuluvat turvattomassa asemassa olevaan 
tienkäyttäjäryhmään, jossa kuolemaan 
johtavat ja loukkaantumisia aiheuttavat 
onnettomuudet ovat yleisempiä kuin 
muissa tienkäyttäjäryhmissä. Tämä asetus 
olisi siksi mukautettava EU:n 
vuosien 2011–2020 
tieliikenneturvallisuuspolitiikkaan, ja sillä 
olisi otettava käyttöön tehokkaat 
ensisijaiset turvallisuustoimenpiteet, 
joiden avulla kuljettajille tarjotaan 
mahdollisimman turvallisella ja 
kohtuuhintaisella tekniikalla varustettuja 
ajoneuvoja. Kaarreajoa ja valoja ja 
virittämisenestoa koskevien 
toimenpiteiden ohella tällä asetuksella 
otetaan käyttöön vaatimus 
lukkiutumattomista jarruista (ABS) 
tiettyjen luokkien uusille moottoripyörille. 
Valittujen turvallisuustoimenpiteiden 
tehokkuus on testattu asianmukaisesti ja 
osoitettu tutkimuksilla ja selvityksillä, ja 
niitä olisi täydennettävä luokan L 
ajoneuvojen kuljettajien paremmalla 
perus- ja jatkokoulutuksella ja 
mukautetulla tieinfrastruktuurilla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Useissa jäsenvaltioissa mopon ja 
moottoripyörän kuljettajien on käytettävä 
lähivaloja päiväsaikaan. Heidän 
turvallisuutensa parantamiseksi 
ajoneuvoihin pitäisi säätää pakollisiksi 
automaattisesti toimintaan kytkeytyvät 
ajovalot. Koska tällainen velvoite on 
ulotettu koskemaan myös nelipyöräisiä 
ajoneuvoja, riskinä on selvästi se, että 
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kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajat 
voivat menettää aiemman 
näkyvyysetunsa. Tämän vuoksi komission 
olisi ehdotettava kertomuksessaan tämän 
asetuksen soveltamisesta uusia toimia ja 
uusia ajovaloihin liittyviä turvalaitteita, 
joiden avulla menetetty näkyvyysetu 
voidaan palauttaa. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 c) ABS-järjestelmän pakollisen 
asentamisen edistämiseksi alakuokkaan 
L3e–A1 kuuluviin pienitehoisiin 
moottoripyöriin jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus tarjota tilapäisiä 
taloudellisia tai verotuksellisia 
kannustimia tuottajille tai kuluttajille. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17. Komissio olisi valtuutettava antamaan 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä 
toimintaturvallisuudesta ja 
ympäristöominaisuuksista, testauksesta, 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saannista sekä tutkimuslaitosten 
nimeämisestä ja niille nimenomaisesti 
uskotuista tehtävistä, jotta voidaan 
täydentää tai muuttaa joitakin säädösten 
muita kuin keskeisiä osia yleisesti 
sovellettavilla säännöksillä. Tämän 
valtuutuksen perusteella ei pitäisi voida 
muuttaa liitteessä IV vahvistettuja 
soveltamispäiviä tai liitteessä VI 

17. Komissio olisi valtuutettava antamaan 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisia 
delegoituja säädöksiä 
toimintaturvallisuudesta ja 
ympäristöominaisuuksista, testauksesta, 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saannista sekä tutkimuslaitosten 
nimeämisestä ja niille nimenomaisesti 
uskotuista tehtävistä, jotta voidaan 
täydentää tai muuttaa joitakin säädösten
muita kuin keskeisiä osia yleisesti 
sovellettavilla säännöksillä. Tämän 
valtuutuksen perusteella ei pitäisi voida 
muuttaa liitteessä IV vahvistettuja 
soveltamispäiviä tai liitteessä VI 
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vahvistettuja päästörajoja. Kyseisiä päiviä 
tai rajoja koskevat muutokset olisi tehtävä 
SEUT-sopimuksen 114 artiklassa 
määrätyssä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

vahvistettuja päästörajoja tai liitteessä VIII 
vahvistettuja tehostettuja 
toimintaturvallisuusvaatimuksia. Kyseisiä 
päiviä, yleisiä vaatimuksia tai rajoja 
koskevat muutokset olisi tehtävä SEUT-
sopimuksen 114 artiklassa määrätyssä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Perustelu

Koska tehostetut toimintaturvallisuusvaatimukset ovat olennaisia tekijöitä tämän asetuksen 
kattamien ajoneuvojen turvallisen käytön takaamisessa, olisi tehtävä selväksi, että liitettä VIII 
voidaan muuttaa vain tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 
ensisijaisesti maastokäyttöön ja 
käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla

g) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 
ensisijaisesti maastokäyttöön ja 
käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla, 
poikkeuksen 4 artiklassa ja liitteessä I 
määritetyt erikoiskäyttöön tarkoitetut 
ajoneuvot;

Perustelu

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan nojalla asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään 
"ajoneuvot, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti maastokäyttöön". Se näyttää haitalliselta 
tieturvallisuuden kannalta. Monia näistä maastossa käytettävistä ajoneuvoista (esim. enduro-
moottoripyörät, trial-pyörät ja tietyt nelipyörät (maastomönkijät) voidaan käyttää – ja usein 
käytetäänkin – myös yleisillä teillä. Myös niiden pitäisi siksi täyttää tieliikenteen 
toimintaturvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Siksi ehdotetaan, että enduro-
moottoripyörille ja trial-moottoripyörille sekä maastomönkijöille luodaan täydentävät 
ajoneuvojen alaluokat.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 53 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a. 'Trial-moottoripyörällä' tarkoitetaan 
moottorikäyttöistä kaksipyöräistä 
ajoneuvoa, jonka ominaisuudet kuvataan 
liitteessä I.

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastoajoneuvojen uusien alaluokkien luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 53 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 b. 'Enduro-moottoripyörällä' 
tarkoitetaan moottorikäyttöistä 
kaksipyöräistä ajoneuvoa, jonka 
ominaisuudet kuvataan liitteessä I.

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastoajoneuvojen uusien alaluokkien luomiseksi, jotta ne 
saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan turvallisuussyistä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 57 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a. 'Maastomönkijällä' tarkoitetaan 
ajoneuvoa, jonka ominaisuudet kuvataan 
liitteessä I.
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Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokan L ajoneuvoja ovat seuraavissa 
kohdissa ja liitteessä I esitetyn luokituksen 
mukaiset moottorikäyttöiset kaksi-, kolmi-
tai nelipyöräiset ajoneuvot, kuten 
moottorikäyttöiset polkupyörät, kaksi- ja 
kolmipyöräiset mopot, kaksi- ja 
kolmipyöräiset moottoripyörät, 
sivuvaunulliset moottoripyörät, kevyet 
maantiemönkijät ja maantiemönkijät sekä 
kevyet miniautot ja miniautot.

1. Luokan L ajoneuvoja ovat seuraavissa 
kohdissa ja liitteessä I esitetyn luokituksen 
mukaiset moottorikäyttöiset kaksi-, kolmi-
tai nelipyöräiset ajoneuvot, kuten 
moottorikäyttöiset polkupyörät, kaksi- ja 
kolmipyöräiset mopot, kaksi- ja 
kolmipyöräiset moottoripyörät, 
sivuvaunulliset moottoripyörät, kevyet 
maantiemönkijät ja maantiemönkijät, 
maastomönkijät sekä kevyet miniautot ja 
miniautot.

Perustelu

Maastomönkijät olisi myös katettava tällä asetuksella, jotta voidaan välttää tieliikenteessä ja 
maastossa käytettävien mönkijöiden välisen eron väärinkäyttöä. Monia näistä 
maastomönkijöistä voidaan käyttää – ja usein käytetäänkin – myös yleisillä teillä. Myös 
niiden pitäisi siksi täyttää tieliikenteen toimintaturvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) erikoiskäyttö: 
– enduro-moottoripyörät;
– trial-moottoripyörät.

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastoajoneuvojen uusien alaluokkien luomiseksi, jotta ne 
saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan turvallisuussyistä.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) alaluokan L7Ce ajoneuvo 
(maastomönkijä)

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastoajoneuvojen uusien alaluokkien luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuoja katsoo tai tuojalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen ja 
erityisesti ettei se vastaa 
tyyppihyväksyntäänsä, tuoja ei saa myydä 
tai rekisteröidä ajoneuvoa, järjestelmää, 
osaa tai erillistä teknistä yksikköä ennen 
kuin se on saatettu vaatimusten
mukaiseksi. Lisäksi jos tuoja katsoo tai 
tuojalla on syytä uskoa, että ajoneuvo, 
järjestelmä, osa tai erillinen tekninen 
yksikkö aiheuttaa riskin, tuojan on 
ilmoitettava asiasta valmistajalle sekä 
markkinavalvonta- ja 
hyväksyntäviranomaisille.

3. Jos tuoja katsoo tai tuojalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen ja 
erityisesti ettei se vastaa 
tyyppihyväksyntäänsä, tuojan on otettava 
yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin eikä 
se saa myydä tai rekisteröidä ajoneuvoa, 
järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä 
yksikköä ennen kuin se on saanut 
toimivaltaisilta viranomaisilta 
vahvistuksen, että se on tämän asetuksen
vaatimusten mukainen. Lisäksi jos tuoja 
katsoo tai tuojalla on syytä uskoa, että 
ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen 
tekninen yksikkö aiheuttaa riskin, tuojan 
on ilmoitettava asiasta valmistajalle sekä 
markkinavalvonta- ja 
hyväksyntäviranomaisille.

Tarkistus 14
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, jakelija 
ei saa myydä tai rekisteröidä ajoneuvoa, 
järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä 
yksikköä ja sen on estettävä sen 
käyttöönotto, ennen kuin se on saatettu 
vaatimusten mukaiseksi.

1. Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, jakelijan 
on otettava yhteyttä toimivaltaisiin 
viranomaisiin eikä se saa myydä tai 
rekisteröidä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa 
tai erillistä teknistä yksikköä ennen kuin 
se on saanut toimivaltaisilta 
viranomaisilta vahvistuksen siitä, että se 
on tämän asetuksen mukainen ja sen on 
estettävä sen käyttöönotto.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot 
varustettava ensimmäistä sukupolvea 
edustavalla ajoneuvon sisäisellä 
valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa 
moottorin ja ajoneuvon 
käytönohjausjärjestelmän virtapiirien 
eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia 
virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä 
ilmoittaa niistä, jäljempänä ’OBD I’.

1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae ja L7Ce
ajoneuvot varustettava ensimmäistä 
sukupolvea edustavalla ajoneuvon 
sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), 
joka seuraa moottorin ja ajoneuvon 
käytönohjausjärjestelmän virtapiirien 
eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia 
virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä 
ilmoittaa niistä, jäljempänä 'OBD I'.

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan turvallisuussyistä.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli komissio asian vahvistaa 
21 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
antamassaan päätöksessä, on kahdeksan 
vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD 
I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista
sukupolvea edustavalla OBD II 
-järjestelmällä, joka seuraa paitsi 
täydellisiä vikaantumisia myös 
järjestelmien, osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon 
käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että 
sen kustannustehokkuus osoitetaan 
21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa.

4. Mikäli komissio asian vahvistaa 
21 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
antamassaan päätöksessä, on kahdeksan 
vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae, L7Ae ja L7Ce ajoneuvot 
varustettava OBD I -järjestelmän lisäksi 
järjestelmän toista sukupolvea edustavalla 
OBD II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi 
täydellisiä vikaantumisia myös 
järjestelmien, osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon 
käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että 
sen kustannustehokkuus osoitetaan 
21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa.

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella komissio 
antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2019 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella komissio 
antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2017 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon uudet tieturvallisuuden 
parantamiseksi kehitetyt tekniikat, kuten 
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törmäystä koskevat toimintavaatimukset 
ja täydentävät 
toimintaturvallisuusvaatimukset, kuten 
ajoneuvoihin asennettava 
hätäpuhelutoiminto tai älykäs nopeuden 
säätö, kaarrenopeuden 
varoitusjärjestelmät, automaattiset 
rengaspaineanturit ja uudet 
ajovalojärjestelmät, joilla tällaiset 
ajoneuvot erottuvat muista tienkäyttäjistä. 
Komissio ehdottaa tähän asetukseen 
kyseisen kertomuksen perusteella 
tarvittavia muutoksia.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Ajoneuvoluokat ja ajoneuvotyypit – Alaluokka L1Be – Alaluokitukseen 
käytettävät lisäperusteet (3)

Komission teksti Tarkistus

(3) suurin rakenteellinen nopeus ≤ 25 km/h (3) suurin rakenteellinen nopeus ≤ 45 km/h

Perustelu

Luokan pitäisi olla yhdenmukainen EU:n ajokortin määritelmien kanssa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Ajoneuvoluokka L3e – Alaluokka L3e – Erikoiskäyttö (uusi) – Alaluokan L3e –
A3 jälkeen

Tarkistus

(8)  istuimen 
enimmäiskorkeus: 
700 mm;
(9) vähimmäismaavara: 
280 mm;
(10) polttoainesäiliön 
enimmäiskapasiteetti: 4 l;

L3e – Erikoiskäyttö Trial-moottoripyörä

(11)
vähimmäiskokonaisvälity
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ssuhde suurimmalla 
vaihteella (ensisijainen 
suhde × välityssuhde × 
lopullinen suhde) 
vähintään 7,5;
(12) massa ajokunnossa 
(ilman kuljettajaa) 
enintään 100 kg;
(13) ei matkustajan 
istuinpaikkaa.
(8) istuimen 
vähimmäiskorkeus 
900 mm;
(9) vähimmäismaavara 
310 mm;
(10)
vähimmäiskokonaisvälity
ssuhde suurimmalla 
vaihteella (ensisijainen 
suhde × välityssuhde × 
lopullinen suhde) 
vähintään 6,0;
(11) massa ajokunnossa 
(ilman kuljettajaa) 
enintään 140 kg;

Enduro-moottoripyörä

(12) ei matkustajan 
istuinpaikkaa.

Perustelu

Monia enduro- ja trial-moottoripyöriä voidaan käyttää – ja usein käytetäänkin – myös 
yleisillä teillä. Myös niiden pitäisi siksi täyttää tieliikenteen toimintaturvallisuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Siksi ehdotetaan, että enduro- ja trial-moottoripyörille luodaan uusi 
ajoneuvon alaluokka. Alaluokitukseen käytettävien perusteiden osalta ehdotetaan – aluksi –
joitakin mahdollisia perusteita, joista nyt keskustellaan ja joita voidaan parantaa edelleen 
tämän lainsäädäntömenettelyn aikana.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Ajoneuvoluokka L7e – Alaluokka L7Ce (uusi) – Alaluokan L7Be – P jälkeen

Tarkistus

(8) Rakenteellinen 
enimmäisnopeus 60 km/h
(9) Satulaistuin
(10) Peukalokaasu
(11) Kytkentälaitteet 
takana: Hinauspaino> 
4X oma paino>274 kg 
lujuuskokeessa, ei saa 
katsoa sallituksi 
perävaunun painoksi.
(12) Massa ajokunnossa 
<400 kg
(13) Maavara >180 mm

L7Ce Maastomönkijä

(14) Akselin maavaran 
suhde <6

Perustelu

Vaikka maastomönkijät on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäviksi maastossa, monia niistä 
voidaan käyttää – ja usein käytetäänkin – myös yleisillä teillä. Myös niiden pitäisi siksi 
täyttää tieliikenteen toimintaturvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Siksi ehdotetaan, 
että maastomönkijöille luodaan täydentävä ajoneuvon alaluokka. Alaluokitukseen 
käytettävien perusteiden osalta ehdotetaan – aluksi – joitakin mahdollisia perusteita, joista 
nyt keskustellaan ja joita voidaan parantaa edelleen tämän lainsäädäntömenettelyn aikana.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Ajoneuvoluokat – 2 rivi – 10 alasarake

Komission teksti Tarkistus

L7Ae L7Ae ja L7Ce

Perustelu

Maastomönkijät (luokka L7Ce) vastaavat suurelta osin maantiemönkijöitä (luokka L7Ae), ja 
niiden olisi siksi vastattava samanlaisia EU:n ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia 
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vaatimuksia. Näiden vaatimusten yksityiskohdat on mukautettava delegoidussa säädöksessä 
erikseen kuhunkin alaluokkaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 12 a rivi (uusi)

Tarkistus

L7Ce Maastomönkijä 20

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uusien alaluokkien luomiseksi, jotta ne 
saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan turvallisuussyistä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A) Pakokaasupäästörajat kylmäkäynnistyksen jälkeen – A1) – Euro 34 –
Ajoneuvoluokka L1Be – Hiilivetyjen ja typen oksidien yhteenlaskettu massa – 4 rivi

Komission teksti Tarkistus

1200 -

Perustelu

Mopojen euro 4 -luokka olisi otettava käyttöön kolme vuotta aiemmin (vuoteen 2014 
mennessä), koska mopot ovat päästöjen osalta ongelmallisin luokan L ajoneuvojen alaluokka.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A) Pakokaasupäästörajat kylmäkäynnistyksen jälkeen – A1) – Euro 34 –
Ajoneuvoluokka L1Be – Kaikkien hiilivetyjen massa (THC) – 4 rivi

Komission teksti Tarkistus

- 630

Perustelu

Mopojen euro 4 -luokka olisi otettava käyttöön kolme vuotta aiemmin (vuoteen 2014 
mennessä), koska mopot ovat päästöjen osalta ongelmallisin luokan L ajoneuvojen alaluokka.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A) Pakokaasupäästörajat kylmäkäynnistyksen jälkeen – A1) – Euro 34 –
Ajoneuvoluokka L1Be – Typen oksidien (NOx) massa – 4 rivi

Komission teksti Tarkistus

- 170

Perustelu

Mopojen euro 4 -luokka olisi otettava käyttöön kolme vuotta aiemmin (vuoteen 2014 
mennessä), koska mopot ovat päästöjen osalta ongelmallisin luokan L ajoneuvojen alaluokka.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A) Pakokaasupäästörajat kylmäkäynnistyksen jälkeen – A1) – Euro 34 – 1 ja 2 
sarake – 7 rivi

Komission teksti

L5Be Hyötykolmipyörä
Tarkistus

L5Be Hyötykolmipyörä

L7Ce – Maastomönkijä

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – A) Pakokaasupäästörajat kylmäkäynnistyksen jälkeen – A2) – Euro 45 – 1 ja 
2 sarake – 7 rivi

Komission teksti

L5Be Hyötykolmipyörä
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Tarkistus
L5Be Hyötykolmipyörä

L7Ce – Maastomönkijä

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – C) Haihtumispäästörajat – C2) Euroa 56 – 1 ja 2 sarake – 8 rivi

Komission teksti

L5Be Hyötykolmipyörä
Tarkistus

L5Be Hyötykolmipyörä

L7Ce – Maastomönkijä

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
katetaan tällä asetuksella turvallisuussyistä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – D) Melurajat – Euro 34, Euro 45, Euro 56 – 1–3 ja 5 sarake – 12 a rivi (uusi)

Tarkistus
L7Ce Maastomönkijä 80 80

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan turvallisuussyistä.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – A) Luokan L ajoneuvojen kestävyys ajokilometreinä – 1 sarake – 4 rivi –
5 a kohta (uusi) – 2 sarake – 4 rivi – 5 a kohta (uusi)

Tarkistus
L7Ce – Maastomönkijä

Perustelu

Tämä on tarvittava mukautus maastomönkijöiden uuden alaluokan luomiseksi, jotta ne 
saadaan tämän asetuksen soveltamisalaan turvallisuussyistä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 3 sarake – 1 rivi – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Uudet alaluokan L3e-A1 
moottoripyörät, 27 joita myydään, 
rekisteröidään tai otetaan käyttöön, on 
varustettava ajoneuvon valmistajan 
valinnan mukaan joko 
lukkiutumattomalla28 tai yhdistetyllä29 
jarrujärjestelmällä tai kummallakin 
kehittyneen jarrujärjestelmän tyypillä.

Poistetaan. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 3 sarake – 1 rivi – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Uudet alaluokkien L3e-A2 ja L3e-A3 
moottoripyörät, joita myydään, 
rekisteröidään tai otetaan käyttöön, on 
varustettava lukkiutumattomalla 
jarrujärjestelmällä.

(b) Uudet alaluokkien L3e-A1, L3e-A2 ja
L3e–A3 moottoripyörät(27) , joita myydään, 
rekisteröidään tai otetaan käyttöön, on 
varustettava molempien pyörien
lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä(28).

Perustelu

Pakollista lukkiutumattoman jarrujärjestelmän asentamista olisi laajennettava alaluokan 
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L3e–A1 moottoripyöriin, koska monet nuoret ja kokemattomat kuljettajat käyttävät tämän 
luokan moottoripyöriä. Lukkiutumattomat jarrut ovat tehokkaimmat, jos ne asennetaan 
molempiin pyöriin.
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