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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin työkoneisiin 

tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä 

vaatimuksista 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0581), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0168/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. helmikuuta 2015 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon 

(A8-0276/2015), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden päästöraja-arvoista ja EU-

tyyppihyväksyntämenettelyihin liittyvistä 

aineellisista vaatimuksista. Tämän 

asetuksen asianomaisten vaatimusten 

keskeiset osatekijät perustuvat tuloksiin 

komission tekemästä 

vaikutustenarvioinnista 20 päivältä 

marraskuuta 2013, jossa analysoitiin eri 

vaihtoehtoja kokoamalla yhteen talouteen, 

ympäristöön, turvallisuuteen ja 

yhteiskuntaan liittyvät mahdolliset edut ja 

haitat. Analyysissa oli mukana sekä 

laadullisia että määrällisiä näkökohtia. Eri 

vaihtoehtojen vertailun jälkeen parhaina 

pidetyt vaihtoehdot valittiin tämän 

asetuksen perustaksi. 

(5) Tässä asetuksessa olisi säädettävä 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden päästöraja-arvoista ja EU-

tyyppihyväksyntämenettelyihin liittyvistä 

aineellisista vaatimuksista. Tämän 

asetuksen asianomaisten vaatimusten 

keskeiset osatekijät perustuvat tuloksiin 

komission tekemästä 

vaikutustenarvioinnista 20 päivältä 

marraskuuta 2013, jossa analysoitiin eri 

vaihtoehtoja kokoamalla yhteen talouteen, 

ympäristöön, terveysvaikutuksiin sekä 

turvallisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvät 

mahdolliset edut ja haitat. Analyysissa oli 

mukana sekä laadullisia että määrällisiä 

näkökohtia. Eri vaihtoehtojen vertailun 

jälkeen parhaina pidetyt vaihtoehdot 

valittiin tämän asetuksen perustaksi. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

vahvistaa yhdenmukaiset säännöt 

liikkuviin työkoneisiin a sennettavien 

moottoreiden tyyppihyväksynnälle 

Euroopan unionissa ja varmistaa siten 

sisämarkkinoiden toiminta. Näitä 

tarkoituksia varten olisi vahvistettava uusia 

teknologista kehitystä heijastavia 

päästöraja-arvoja, joilla varmistettaisiin 

lähentyminen unionin maantiesektorin 

politiikkojen kanssa ja jotka tukisivat 

unionin ilmanlaatutavoitteiden 

saavuttamista ja liikkuvien työkoneiden 

päästöjen vähentämistä niin, että koneiden 

päästöt olisivat oikeasuhteisemmalla 

tasolla maantieajoneuvojen päästöihin 

verrattuna. Unionin lainsäädännön 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

vahvistaa yhdenmukaiset säännöt 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden tyyppihyväksynnälle 

Euroopan unionissa ja varmistaa siten 

sisämarkkinoiden toiminta unionin 

ilmanlaatupolitiikan meneillään olevan 

tarkistuksen yhteydessä. Näitä tarkoituksia 

varten olisi vahvistettava uusia 

teknologista kehitystä heijastavia 

päästöraja-arvoja, joita olisi sovellettava 

myös maatalousajoneuvoihin ja joilla 

varmistettaisiin lähentyminen unionin 

maantiesektorin politiikkojen kanssa ja 

jotka tukisivat unionin 

ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 

liikkuvien työkoneiden ja 
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soveltamisalaa tällä toimialalla olisi 

laajennettava, jotta parannettaisiin 

markkinoiden yhdenmukaisuutta EU:ssa ja 

kansainvälisesti ja minimoitaisiin 

markkinoiden vääristymien riskiä. Tämän 

lisäksi asetuksella pyritään 

yksinkertaistamaan nykyistä oikeudellista 

kehystä, esimerkiksi yksinkertaistamalla 

hallinnollisia menettelyjä, sekä 

parantamaan yleisiä täytäntöönpanon 

edellytyksiä, erityisesti vahvistamalla 

markkinavalvonnan sääntöjä. 

maatalousajoneuvojen päästöjen 

vähentämistä niin, että koneiden päästöt 

olisivat oikeasuhteisemmalla tasolla 

maantieajoneuvojen päästöihin verrattuna. 

Unionin lainsäädännön soveltamisalaa tällä 

toimialalla olisi laajennettava, jotta 

parannettaisiin markkinoiden 

yhdenmukaisuutta unionissa ja 

kansainvälisesti ja minimoitaisiin 

markkinoiden vääristymien ja kielteisten 

terveysvaikutusten riski. Tämän lisäksi 

asetuksella pyritään yksinkertaistamaan 

nykyistä oikeudellista kehystä, esimerkiksi 

yksinkertaistamalla hallinnollisia 

menettelyjä, sekä parantamaan yleisiä 

täytäntöönpanon edellytyksiä, erityisesti 

vahvistamalla markkinavalvonnan 

sääntöjä. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Markkinoiden yhdenmukaisuutta 

koskevan unionin lainsäädännön 

soveltamisalan laajentamisen lisäksi 

asetuksella pyritään markkinoiden 

vääristymät minimoiden 

yksinkertaistamaan nykyistä oikeudellista 

kehystä, esimerkiksi yksinkertaistamalla 

hallinnollisia menettelyjä, sekä 

parantamaan yleisiä täytäntöönpanon 

edellytyksiä, erityisesti vahvistamalla 

markkinavalvonnan sääntöjä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Komission valkoisessa kirjassa 

”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta 

koskeva etenemissuunnitelma – Kohti 

kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 

liikennejärjestelmääˮ1a korostetaan 

rautatie- ja sisävesiliikenteen erityistä 

roolia ilmastopoliittisten tavoitteiden 

saavuttamisessa. Kun otetaan huomioon 

näiden liikennemuotojen ilmansuojeluun 

liittyvät puutteet, komission ja 

jäsenvaltioiden olisi vaikutusalueellaan 

asetettava käytettäväksi erilaisia keinoja 

pakokaasuteknisten innovaatioiden 

tukemiseen, jotta tavarankuljetusten 

siirtämisen rautateille ja 

sisävesiliikenteeseen edistäminen 

parantaisi samalla ilmanlaatua 

Euroopassa. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Komission valkoinen kirja ”Yhtenäistä 

Euroopan liikennealuetta koskeva 

etenemissuunnitelma – Kohti 

kilpailukykyistä ja resurssitehokasta 

liikennejärjestelmää”, 28. maaliskuuta 

2011, COM(2011) 144.  

Perustelu 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(10) Euroopan unionin ilmanlaatua 

koskevien tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää jatkuvaa ponnistelua moottorien 

päästöjen vähentämiseksi. Siksi 

valmistajien olisi saatava selkeää tietoa 

tulevista päästöraja-arvoista ja riittävästi 

aikaa niiden saavuttamiseen sekä 

tarvittavien teknisten valmiuksien 

kehittämiseen. 

(10) Euroopan unionin ilmanlaatua ja 

ilman suojelua koskevien tavoitteiden 

kestävä saavuttaminen vuoteen 2020 

mennessä ja sen jälkeen edellyttää 

jatkuvaa ponnistelua erityyppisten 

moottorien päästöjen vähentämiseksi. Siksi 

valmistajien olisi saatava etukäteen 

selkeää ja kattavaa tietoa tulevista 

päästöraja-arvoista ja riittävästi aikaa 

niiden saavuttamiseen sekä tarvittavien 

teknisten valmiuksien kehittämiseen. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Moottorien päästöjen huomattava 

vähentäminen edellyttää välittömän 

yhteistyön tehostamista yhtäältä 

valmistajien ja muiden asiaankuuluvien 

yritysten ja toisaalta vakiintuneiden 

tieteellisten tutkimuslaitosten välillä. 

Tällä yhteistyöllä on suuri merkitys ilman 

laatuun myönteisesti vaikuttavien uusien 

tuotteiden ja teknologian kehittämisessä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Jotta voidaan varmistaa koneiden 

läheisyydessä työskentelevien henkilöiden 

turvallisuuden optimaalinen taso ja pitää 

useiden erilaisten liikkuvien koneiden ja 

laitteiden läheisyydessä työskentelevien 

henkilöiden kumulatiivinen altistus 

mahdollisimman pienenä, päästöt olisi 
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minimoitava käyttämällä uusinta 

tekniikkaa. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) On aiheellista rohkaista 

vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 

ajoneuvojen, joiden typen oksidi- ja 

hiukkaspäästöt voivat olla vähäisiä, 

käyttöönottoa. Tämän takia hiilivetyjen 

kokonaismäärää koskevia raja-arvoja tulisi 

mukauttaa niin, että metaanittomat 

hiilivedyt ja metaanipäästöt otettaisiin 

huomioon. 

(14) On tarpeellista rohkaista 

vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 

ajoneuvojen, joiden typen oksidi- ja 

hiukkaspäästöt voivat olla vähäisiä, 

käyttöönottoa. Tämän takia hiilivetyjen 

kokonaismäärää koskevia raja-arvoja tulisi 

mukauttaa niin, että metaanittomat 

hiilivedyt ja metaanipäästöt otettaisiin 

huomioon. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 b) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 

kansallisen tai unionin tason 

toimenpiteisiin, jotka koskevat 

moottoreiden tai liikkuvien työkoneiden 

käyttöä tämän asetuksen mukaisesti, 

mikäli toimenpiteet ovat tarpeen ja 

oikeasuhtaisia työterveyden ja -

turvallisuuden kannalta ja kun ne ovat 

tarpeen näiden moottorien tietyissä 

sovelluksissa tuottamien päästöjen 

työntekijöille aiheuttamien 

terveysvaarojen välttämiseksi. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi voitava kieltää polttomoottoreiden käyttö työterveyteen ja -

turvallisuuteen liittyvistä syistä, erityisesti heikon ilmanlaadun kriittisillä alueilla. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta mikrohiukkaspäästöjen (joissa 

hiukkasten koko on 0,1 μm tai alle) 

valvonta voitaisiin varmistaa, komissiolle 

olisi annettava valtuudet hyväksyä 

lähestymistapa, jossa hiukkaspäästöjä 

tarkasteltaisiin hiukkasten määrän 

perusteella, nykyisin käytettävän 

hiukkasmassan tarkasteluun perustuvan 

lähestymistavan ohella. Hiukkaspäästöjen 

hiukkasten määrän tarkasteluun perustuva 

lähestymistapa olisi toteutettava 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 

talouskomission (UNECE) 

hiukkasmittausohjelman (Particulate 

Measurement Programme, PMP) tulosten 

perusteella, ja sen olisi oltava 

yhdenmukainen olemassa olevien pitkälle 

menevien ympäristötavoitteiden kanssa. 

(15) Jotta mikrohiukkaspäästöjen (joissa 

hiukkasten koko on 0,1 μm tai alle) 

valvonta voitaisiin varmistaa, komissiolle 

olisi annettava valtuudet hyväksyä 

lähestymistapa, jossa hiukkaspäästöjä 

tarkasteltaisiin hiukkasten määrän 

perusteella, nykyisin käytettävän 

hiukkasmassan tarkasteluun perustuvan 

lähestymistavan ohella. Hiukkaspäästöjen 

hiukkasten määrän tarkasteluun perustuva 

lähestymistapa olisi toteutettava 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 

talouskomission (UNECE) 

hiukkasmittausohjelman (Particulate 

Measurement Programme, PMP) tulosten 

perusteella, ja sen avulla olisi saavutettava 

ainakin maantieajoneuvoja koskevan 

unionin lainsäädännön mukainen suojan 

taso. Sen olisi lisäksi tuettava 

karsinogeenisten aineiden päästöjen 

minimoimisvaatimusta ja näin suojeltava 

työntekijöitä ja sen olisi oltava 

yhdenmukainen olemassa olevien pitkälle 

menevien ympäristötavoitteiden kanssa. 

Perustelu 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der 

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Ottaen huomioon liikkuvien 

työkoneiden pitkän käyttöiän on 

asianmukaista harkita jälkiasennusten 

suorittamista jo käytössä oleviin 

moottoreihin. Jälkiasennusten olisi 

erityisesti kohdistuttava tiiviisti asutuille 

kaupunkialueille ja alueille, joilla unionin 

ilmanlaatulainsäädäntöä rikotaan. 

Varmistaakseen jälkiasennusten määrän 

vertailukelpoisuuden ja sitä koskevien 

kunnianhimoisten tavoitteiden 

saavuttamisen olisi jäsenvaltioiden 

otettava huomioon jälkiasennettavia 

päästöjenrajoituslaitteita koskevassa 

UNECE-säännössä 132 tarkoitetut 

periaatteet. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 b) Tarvittaessa olisi pyrittävä 

löytämään synergioita liikkuviin 

työkoneisiin asennettujen moottorien 

kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämisen 

sekä raskaissa ajoneuvoissa sovellettujen 

päästövaatimusten välillä, koska asiaan 

liittyvät tekniikat ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tällaisella yhdenmukaistamisella 

voitaisiin tulevaisuudessa parantaa 

mittakaavaetuja ja ilmanlaatua. Jos 

tällaiset liikkuvia työkoneita koskevat 

vaatimukset eivät ole saavutettavissa 

välittömästi, olisi komission harkittava 
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muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan entistä paremmin valvoa 

todellisessa käytössä syntyviä päästöjä ja 

valmistella käytönaikaista 

vaatimustenmukaisuusmenettelyä, olisi 

hyväksyttävä kannettavien 

päästömittauslaitteistojen käyttöön 

perustuvat testausmenetelmät 

päästövaatimusten valvontaan 

asianmukaisen määräajan puitteissa. 

(18) Jotta voidaan entistä paremmin valvoa 

todellisessa käytössä syntyviä päästöjä ja 

valmistella käytönaikaista 

vaatimustenmukaisuusmenettelyä, olisi 

hyväksyttävä kannettavien 

päästömittauslaitteistojen käyttöön 

perustuvat testausmenetelmät 

päästövaatimusten valvontaan 

vuoden 2017 loppuun mennessä. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioissa olisi sallittava niiden 

moottoreiden markkinoille saattaminen, 

jotka ovat päästöraja-arvoja ja EU-

tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien 

uusien sääntöjen mukaisia ja kuuluvat 

kyseisten uusien sääntöjen 

soveltamisalaan; tällaisiin moottoreihin ei 

tule soveltaa minkäänlaisia muita 

kansallisia päästövaatimuksia. 

Hyväksyntöjä myöntävän jäsenvaltion 

tulee ryhtyä tarvittaviin 

tarkistustoimenpiteisiin varmistaakseen 

sen, että kunkin EU-tyyppihyväksynnän 

mukaisesti tuotetut moottorit 

tunnistetaan. 

(20) Jäsenvaltioissa olisi sallittava niiden 

moottoreiden markkinoille saattaminen, 

jotka ovat päästöraja-arvoja ja EU-

tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien 

uusien sääntöjen mukaisia ja kuuluvat 

kyseisten uusien sääntöjen 

soveltamisalaan; tällaisiin moottoreihin ei 

tule soveltaa minkäänlaisia muita 

kansallisia päästövaatimuksia, jotka 

ohjaavat niiden saattamista markkinoille. 

Hyväksyntöjä myöntävän jäsenvaltion 

tulee olosuhteiden niin edellyttäessä 

ryhtyä tarkistus- ja 

valvontatoimenpiteisiin, kun moottoreita 

tuodaan ja toimitetaan unionin 

markkinoille, varmistaakseen, että ne 

täyttävät EU-tyyppihyväksynnän 

vaatimukset kussakin tapauksessa. Tämä 

ei saisi vaikuttaa jäsenvaltion oikeuteen 

edistää tai rajoittaa markkinoille 
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saatettujen moottoreiden käyttöä 

edellyttäen, että valitut menetelmät eivät 

ole syrjiviä ja että ne ovat objektiivisesti 

perusteltuja.  

Perustelu 

EU:n markkinoille tuotavien moottoreiden tyyppi on selvitettävä tuonnin yhteydessä. Tämä on 

turvallisin, tehokkain ja halvin tapa tunnistaa kaikki tällaiset moottorityypit ja valvoa niitä. 

EU:n normien noudattaminen voidaan vahvistaa mukaan liitettyjen tuontiasiakirjojen avulla. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Rajoitettu määrä poikkeuslupia olisi 

myönnettävä sellaisiin erityistarpeisiin 

vastaamiseksi, jotka liittyvät asevoimiin, 

logistisiin toimitusrajoituksiin, 

prototyyppien kenttätestaukseen ja 

koneiden käyttöön räjähdysvaarallisissa 

tiloissa. 

(21) Rajoitettu määrä poikkeuslupia olisi 

myönnettävä sellaisiin erityistarpeisiin 

vastaamiseksi, jotka liittyvät asevoimiin, 

logistisiin toimitusrajoituksiin, 

prototyyppien kenttätestaukseen, tiettyihin 

vaihtomoottoreihin, rautatiealan 

tietyntyyppisten hankkeiden moottoreihin 
ja koneiden käyttöön räjähdysvaarallisissa 

tiloissa. 

(Katso 32 artiklan 4 a (uusi) ja 4 b kohtaa (uusi) koskevat tarkistukset.) 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Tästä seuraa, että ne YK:n Euroopan 

talouskomission säännöt ja niihin tehdyt 

muutokset, joiden puolesta unioni on 

äänestänyt tai joita se on sitoutunut 

noudattamaan päätöstä 97/836/EY 

soveltaessaan, tulee tunnustaa 

samanarvoisiksi tämän asetuksen nojalla 

myönnettävien EU-tyyppihyväksyntöjen 

kanssa. Vastaavasti komissiolle on 

(25) Tästä seuraa, että ne YK:n Euroopan 

talouskomission säännöt ja niihin tehdyt 

muutokset, joiden puolesta unioni on 

äänestänyt tai joita se on sitoutunut 

noudattamaan päätöstä 97/836/EY 

soveltaessaan, tulee tunnustaa 

samanarvoisiksi tämän asetuksen nojalla 

myönnettävien EU-tyyppihyväksyntöjen 

kanssa. Vastaavasti tämän asetuksen 
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annettava valtuudet hyväksyä delegoituja 

säädöksiä, jotta määritetään, mitä E-

sääntöjä sovelletaan EU-

tyyppihyväksyntöihin. 

mukauttamiseksi mahdollisimman pitkälti 

hyväksyttyihin UNECEn teksteihin 
komissiolle on annettava valtuudet 

hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotta 

määritetään, mitä E-sääntöjä sovelletaan 

EU-tyyppihyväksyntöihin. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Komissiolle olisi tämän asetuksen 

täydentämiseksi teknisillä yksityiskohdilla 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 

koskevat moottoriperheitä, luvattomia 

muutoksia, käytönaikaisten 

päästöominaisuuksien valvontaa, teknisiä 

testejä ja mittausmenettelyitä, tuotannon 

vaatimustenmukaisuutta, moottorin 

pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän 

erillistä toimitusta, kenttätestattavia 

moottoreita, vaarallisissa tiloissa 

käytettäviä moottoreita, moottorien 

tyyppihyväksyntöjen vastaavuutta, 

alkuperäisille laitevalmistajille ja 

loppukäyttäjille annettavia tietoja, 

itsetestausta, teknisiä tutkimuslaitoksia 

koskevia standardeja ja arviointeja, täysin 

tai osin kaasumaisilla polttoaineilla 

toimivia moottoreita, hiukkasten 

lukumäärän mittausta sekä testisyklejä. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

(27) Komissiolle olisi tämän asetuksen 

täydentämiseksi teknisillä yksityiskohdilla 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 

koskevat moottoriperheitä, luvattomia 

muutoksia, käytönaikaisten 

päästöominaisuuksien valvontaa, teknisiä 

testejä ja mittausmenettelyitä, tuotannon 

vaatimustenmukaisuutta, moottorin 

pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän 

erillistä toimitusta, kenttätestattavia 

moottoreita, vaarallisissa tiloissa 

käytettäviä moottoreita, moottorien 

tyyppihyväksyntöjen vastaavuutta, 

alkuperäisille laitevalmistajille ja 

loppukäyttäjille annettavia tietoja, teknisiä 

tutkimuslaitoksia koskevia standardeja ja 

arviointeja, täysin tai osin kaasumaisilla 

polttoaineilla toimivia moottoreita, 

hiukkasten lukumäärän mittausta sekä 

testisyklejä ja alkuperäisten 

laitevalmistajien vuosituotannon 

arvioimista. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 

hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (29 a) Tätä asetusta olisi sovellettava 

myös maataloudessa käytettäviin 

ajoneuvoihin, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 167/20131a säännösten 

soveltamisalaan, ja niillä korvataan 

kumotussa direktiivissä 97/68/EY säädetyt 

vaatimukset. Kun otetaan huomioon 

luokkien T2, T4.1 ja C2 

maataloustraktoreita koskevien vaiheen 

IV päivämäärien lykkäämisen sekä 

vaiheen V soveltamispäivien 

yhteisvaikutus, vaiheen IV kesto olisi ollut 

ainoastaan 2 vuotta ja 3 kuukautta. 

Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen 

välttämiseksi olisi sallittava, että vaiheen 

IIIB moottoreiden osalta voidaan 

hyödyntää tässä asetuksessa vahvistettuja 

vaiheen V soveltamisvaatimuksia koskevia 

siirtymälausekkeita. 

 __________________ 

 1a EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1-51. 

Perustelu 

Direktiivillä 2011/87/EU lykättiin T2-, T4.1- ja C2-luokkien maatalous- ja metsätraktoreita 

koskevia vaiheen III B ja IV pakollisia päivämääriä. Tässä asetuksessa määritellyt vaiheen V 

pakolliset päivämäärät merkitsevät sitä, ettei vaihe IV ole valmistajien kannalta 

taloudellisesti kestävä, sillä kahden traktorin suunnittelu uudelleen noin kahdessa vuodessa 

merkitsee taloudellista rasitetta ilman, että saavutettaisiin ympäristöhyötyä. Vaiheen IIIB 

vaatimusten mukaisten tähän luokkaan kuuluvien traktoreiden osalta olisi siksi voitava 

soveltaa vaiheen V siirtymäkautta koskevia säännöksiä. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(e) käyttövoimaksi sisävesialuksiin, joiden 

nettoteho on alle 37 kW; 

(e) käyttövoimaksi tai avustaviin 

tarkoituksiin sisävesialuksiin, joiden 

nettoteho on alle 37 kW; 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) ’moottorilla’ energiamuunninta, joka ei 

ole kaasuturbiini ja jossa polttoaine palaa 

suljetussa tilassa tavalla, joka synnyttää 

laajenevia kaasuja, joita hyödynnetään 

suoraan mekaanisen voiman tuotannossa, 

ja jolle voidaan myöntää EU-

tyyppihyväksyntä; siihen kuuluu II ja III 

luvun noudattamiseksi edellytettävä 

päästöjenrajoitusjärjestelmä ja 

moottorijärjestelmän elektronisen 

ohjausyksikön (taikka -yksiköiden) ja 

voimalaitteen tai ajoneuvon muun 

hallintayksikön välillä oleva 

tietoliikenneliitäntä (laitteisto ja viestit); 

(6) ’moottorilla’ energiamuunninta, joka ei 

ole kaasuturbiini ja joka on suunniteltu 

muuntamaan kemiallinen energia (panos) 

mekaaniseksi energiaksi (tuotos) sisäisen 

palamisprosessin avulla; siihen kuuluu II 

ja III luvun noudattamiseksi edellytettävä 

päästöjenrajoitusjärjestelmä ja 

moottorijärjestelmän elektronisen 

ohjausyksikön (taikka -yksiköiden) ja 

voimalaitteen tai ajoneuvon muun 

hallintayksikön välillä oleva 

tietoliikenneliitäntä (laitteisto ja viestit), jos 

tällaiset on asennettu; 

Perustelu 

On tarpeen selkeyttää määritelmää, jotta se kattaa kaiken moottoritekniikan. On otettava 

erityisesti huomioon, käytetäänkö niissä elektronisia ohjausyksiköitä tai 

jälkikäsittelyjärjestelmiä vai ei. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) ’vaihtomoottorilla’ moottoria, joka 

 (a) on saatettu markkinoille yksinomaan 

markkinoille jo saatetun ja liikkuvaan 

työkoneeseen asennetun moottorin 
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vaihtomoottoriksi, ja 

 (b) on sellaisen päästövaiheen mukainen, 

joka on moottorin vaihtopäivänä 

sovellettavaa päästövaihetta alempi; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 29 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) ’siirtymäajalla’ 17 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun vaiheen V pakollisen 

täytäntöönpanon päivämäärän jälkeistä 

kahdeksantoista kuukauden ajanjaksoa; 

(29) ’siirtymäajalla’ 17 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun vaiheen V pakollisen 

täytäntöönpanon päivämäärän jälkeistä 

kahdenkymmenenneljän kuukauden 

ajanjaksoa; 

Perustelu 

Liikkuvat työkoneet on suunniteltava uudelleen, jotta niissä voidaan käyttää suurempia 

vaiheen V moottoreita. Pidempi siirtymäaika on sen vuoksi tarpeen. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 43 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (43 a) ’pitkälle kehitetyllä 

päästötekniikalla (AET)’ ja ’erittäin 

ympäristöystävällisellä moottorilla (EEE)’ 

tämän artiklan 1 kohdassa määriteltyyn 

liikkuvaan työkoneeseen asennettua 

moottoria, joka on liitteessä II a 

vahvistettujen sallittujen päästöjen raja-

arvojen mukainen. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 43 b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (43 b) ’ajoneuvonosturilla’ omalla 

käyttövoimalla liikkuvaa kääntönosturia, 

jota voidaan liikutella tyhjänä tai 

lastattuna ilman kiinteitä siirtoraiteita ja 

jonka vakavuus saadaan aikaan 

painovoimalla, jos sitä ei ole jätetty tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 

2 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla. 

Laite on varustettu renkailla, telaketjuilla 

tai muilla liikkumisapuneuvoilla. Laitteen 

ollessa paikoillaan sitä voidaan tukea 

tukijaloilla tai muilla vakavuutta 

parantavilla laitteilla. Ajoneuvonosturin 

ylävaunu voi kiertyä täyden ympyrän, 

kiertyä rajoitetusti tai ei ollenkaan. Laite 

on yleensä varustettu yhdellä tai 

useammalla nostimella ja/tai 

hydraulisylinterillä puomin ja kuorman 

nostamista ja laskemista varten. 

Ajoneuvonosturit on varustettu 

teleskooppipuomeilla, nivelpuomeilla, 

ristikkopuomeilla tai näiden yhdistelmällä 

niin, että puomia voidaan helposti laskea. 

Puomin kannattelemia taakkoja voidaan 

käsitellä joko koukku-talja-yhdistelmillä 

tai erikoistapauksissa muilla 

taakankäsittelylaitteilla; 

Perustelu 

(Tekninen mukautus.) Tämä ajoneuvonosturin määritelmä on peräisin direktiivin 2000/14/EY 

(meludirektiivi) liitteessä I olevasta määritelmästä nro 38. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 72 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(72) ’itsetestauksella’ tekniseksi 

tutkimuslaitokseksi nimetyn valmistajan 

omissa tiloissaan suorittamaa testausta, 

testitulosten kirjaamista ja päätelmät 

Poistetaan. 
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sisältävän selosteen toimittamista 

hyväksyntäviranomaiselle tiettyjen 

vaatimusten noudattamisen arvioimista 

varten; 

Perustelu 

Itsetestaus ei sovellu moottoreiden testaukseen. Se soveltuu vain koneiden tai ajoneuvojen 

testaukseen. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) moottorit, joiden vertailuteho on alle 

560 kW ja joita käytetään luokkien IWP, 

RLL tai RLR sijasta; 

(b) moottorit, joiden vertailuteho on alle 

560 kW ja joita käytetään luokkien IWA, 

IWP, RLL tai RLR sijasta; 

Perustelu 

Liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 ehdotetulla tarkistuksella laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita. Tämän tarkistuksen ansiosta voidaan 

vaihtoehtoisesti käyttää maalla toimivia yksiköitä, joiden teho on pienempi kuin 560 kW, jos 

niitä voidaan käyttää. Tällaisilla maalla käytettävillä yksiköillä on matalammat päästöraja-

arvot kuin ehdotetaan liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 esitetyssä tarkistuksessa. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) yksinomaan sisävesialuksissa niiden 

käyttövoiman lähteenä käytettävät tai 

niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut 

moottorit, joiden vertailuteho on 

vähintään 37 kW, 

(a) yksinomaan sisävesialuksissa niiden 

käyttövoiman lähteenä käytettävät tai 

niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut 

moottorit, 

Perustelu 

Yhdysvaltojen asetuksessa 40CFR1042 ei ole 37 kW:n vähimmäisrajaa. Tämän poikkeuksen 
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poistaminen mahdollistaa täyden mukauttamisen Yhdysvaltojen lainsäädäntöön. Tarkistuksen 

avulla mukautetaan sisävesialusten käyttövoiman lähteenä käytettävien moottorien 

vertailuteho Yhdysvaltojen alusten päästöraja-arvoja koskevaan asetukseen 40CFR1042, 

millä mahdollistetaan Yhdysvaltojen markkinoille kehitettyjen moottorien toimittaminen, 

vaikka sisävesialusten käyttövoimamoottorien päästöjen raja-arvoja vähennetään 

80 prosenttia. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) moottorit, joiden vertailuteho on yli 

560 kW ja joita käytetään luokan IWA 

moottorien sijasta ja joiden tulee täyttää 23 

artiklan 8 kohdan vaatimukset; 

(b) moottorit, joita käytetään luokan IWA 

moottorien sijasta ja joiden tulee täyttää 

23 artiklan 8 kohdan vaatimukset; 

Perustelu 

Tarkistuksella liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita teholtaan yli 560 kW:n moottoreiden asemesta. 

Tarkistuksella tekstiä mukautetaan niin, että oikeaan sykliin sertifioitua sisävesialuksen 

käyttövoimanlähteenä käytettävä moottoria voidaan käyttää apumoottorina tämän periaatteen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) ”luokka IWA”, johon kuuluvat 

yksinomaan sisävesialuksissa avustaviin 

tarkoituksiin käytettävät tai tarkoitetut 

moottorit, joiden nettoteho on yli 560 kW. 

(6) ”luokka IWA”, johon kuuluvat 

yksinomaan sisävesialuksissa avustaviin 

tarkoituksiin käytettävät tai tarkoitetut 

moottorit. 

Perustelu 

Tarkistuksella liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita teholtaan yli 560 kW:n moottoreiden asemesta. 

Tarkistuksella teksti mukautetaan saman periaatteen mukaisesti. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) ”luokka RLR”, johon kuuluvat 

yksinomaan moottorivaunuissa niiden 

käyttövoiman lähteenä käytettävät tai 

niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut 

moottorit; 

(8) ”luokka RLR”, johon kuuluvat 

seuraavat: 

 (a) yksinomaan moottorivaunuissa niiden 

käyttövoiman lähteenä käytettävät tai 

niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut 

moottorit; 

 (b) moottorit, joita käytetään luokan RLL 

moottorien sijasta; 

Perustelu 

Moottorivaunuissa käytettäviä moottorityyppejä voidaan käyttää myös vetureissa, eikä niihin 

pitäisi soveltaa tarpeetonta kaksinkertaista hyväksyntää. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on perustettava tai 

nimettävä hyväksyntäviranomaiset, jotka 

ovat toimivaltaisia hyväksyntää koskevissa 

kysymyksissä, ja 

markkinavalvontaviranomaiset, jotka ovat 

toimivaltaisia markkinavalvontaa 

koskevissa kysymyksissä tämän asetuksen 

mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle tällaisten viranomaisten 

perustamisesta ja nimeämisestä. 

1. Jäsenvaltioiden on perustettava tai 

nimettävä hyväksyntäviranomaiset, jotka 

ovat toimivaltaisia hyväksyntää koskevissa 

kysymyksissä, ja 

markkinavalvontaviranomaiset, jotka ovat 

toimivaltaisia markkinavalvontaa ja 

18 artiklassa tarkoitettua käytönaikaista 

testausta koskevissa kysymyksissä tämän 

asetuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle tällaisten 

viranomaisten perustamisesta ja 

nimeämisestä. 
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Tarkistus  32  

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kaupunkialueilla, joilla direktiivissä 

2008/50/EY esitettyjä raja-arvoja ei 

noudateta, jäsenvaltiot arvioivat kyseisen 

direktiivin 23 artiklassa tarkoitettujen 

ilmanlaatusuunnitelmien laatimisen 

yhteydessä tarvetta toteuttaa 

toimenpiteitä, joista ei aiheudu 

kohtuuttomia kustannuksia, sen 

varmistamiseksi, että olemassa olevien 

liikkuvien työkoneiden moottoreihin 

jälkiasennetaan uusinta päästöjä 

vähentävää teknologiaa. Tällaiset 

jälkiasennustoimet on toteutettava 

vaiheen V vaatimusten saavuttamiseksi. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 4 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämän asetuksen säännökset eivät 

vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää 

perussopimuksia noudattaen 

vaatimuksista, joita ne pitävät 

tarpeellisina työntekijöiden turvallisuuden 

varmistamiseksi heidän käyttäessään 

tässä asetuksessa tarkoitettuja koneita 

edellyttäen, että kyseiset vaatimukset eivät 

vaikuta moottoreiden markkinoille 

saattamiseen. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 
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6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Hyväksyntäviranomaisten on 

julkistettava 41 artiklassa tarkoitetussa 

unionin keskushallinnon 

verkkoympäristössä rekisteri kaikista 

moottorityypeistä ja moottoriperheistä, 

joille ne ovat myöntäneet EU-

tyyppihyväksynnän, ja sisällytettävä 

rekisteriin vähintään seuraavat tiedot: 

tavaramerkki, valmistajan tunnus, 

moottoriluokka, tyyppihyväksynnän 

numero ja tyyppihyväksynnän ajankohta. 

3. Hyväksyntäviranomaisten on 

julkistettava 41 artiklassa tarkoitetussa 

unionin keskushallinnon 

verkkoympäristössä rekisteri kaikista 

moottorityypeistä ja moottoriperheistä, 

joille ne ovat myöntäneet EU-

tyyppihyväksynnän, ja sisällytettävä 

rekisteriin vähintään seuraavat tiedot: 

tavaramerkki, valmistajan tunnus, 

moottoriluokka, tyyppihyväksynnän 

numero ja tyyppihyväksynnän ajankohta 

sekä tekniset parametrit. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Markkinavalvontaviranomaisten tulee 

suorittaa EU-tyyppihyväksynnän kohteena 

oleville moottoreille asiakirjojen 

tarkastuksia ja tarvittaessa moottorien 

fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia 

riittävässä laajuudessa ja sopivien otosten 

perusteella. Tarkastuksia tehdessään niiden 

on otettava huomioon vahvistetut riskien 

arvioinnin periaatteet, mahdolliset 

valitukset ja muut olennaiset tiedot. 

Markkinavalvontaviranomaisten tulee 

suorittaa EU-tyyppihyväksynnän kohteena 

oleville moottoreille asiakirjojen 

tarkastuksia ja tarvittaessa moottorien 

fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia 

riittävässä laajuudessa ja otosten 

merkittävän prosenttiosuuden perusteella. 

Tarkastuksia tehdessään niiden on otettava 

huomioon vahvistetut riskien arvioinnin 

periaatteet, mahdolliset valitukset ja muut 

olennaiset tiedot. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Valmistajien on valmistamiinsa 

moottoreihin 31 artiklan mukaisesti 

kiinnitettävien merkintöjen lisäksi 

6. Valmistajien on valmistamiinsa 

moottoreihin 31 artiklan mukaisesti 

kiinnitettävien merkintöjen lisäksi 
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merkittävä nimensä, rekisteröity 

kauppanimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä sekä unionissa sijaitseva 

osoite, josta valmistaja voidaan tavoittaa, 

markkinoilla saataville asetettaviin 

moottoreihin taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, moottorin pakkaukseen tai 

moottorin mukana olevaan asiakirjaan. 

merkittävä nimensä, rekisteröity 

kauppanimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä, tekniset parametrit sekä 

unionissa sijaitseva osoite, josta valmistaja 

voidaan tavoittaa, markkinoilla saataville 

asetettaviin moottoreihin taikka, jos tämä 

ei ole mahdollista, moottorin pakkaukseen 

tai moottorin mukana olevaan asiakirjaan. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tuojien on asetettava saataville ohjeita 

ja tietoja 41 artiklassa edellytetyllä tavalla. 

5. Tuojien on asetettava saataville ohjeita 

ja tietoja ja kaikki perusteena olevat 

asiakirjat 41 artiklassa edellytetyllä 

tavalla. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Käytössä olevien moottorityyppien tai 

moottoriperheiden ilmaa pilaavia kaasu- ja 

hiukkaspäästöjä tulee valvoa testaamalla 

liikkuviin työkoneisiin asennettuja 

moottoreita niiden normaalien 

käyttösyklien aikana. Tällainen testaus on 

suoritettava asianmukaisesti huolletuille 

moottoreille, ja testauksessa on 

noudatettava säännöksiä, jotka koskevat eri 

moottoriluokkien moottoreiden valintaa, 

testausmenettelyitä ja tulosten raportointia. 

1. Tämän asetuksen mukaisesti 

tyyppihyväksyttyjen moottorityyppien tai 

moottoriperheiden ilmaa pilaavia kaasu- ja 

hiukkaspäästöjä tulee valvoa testaamalla 

liikkuviin työkoneisiin asennettuja 

moottoreita käytönaikaisesti niiden 

normaalien käyttösyklien aikana. Tällainen 

testaus on suoritettava valmistajan tai 

tällaisesta testauksesta vastaavan elimen 

vastuulla sekä kansallisen 

tyyppihyväksynnästä vastaavan 

viranomaisen valvonnassa 
asianmukaisesti huolletuille moottoreille, 

ja testauksessa on noudatettava säännöksiä, 

jotka koskevat eri moottoriluokkien 

moottoreiden valintaa, testausmenettelyitä 

ja tulosten raportointia.  
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Komissio toteuttaa kokeiluohjelmia, joiden 

tarkoituksena on kehittää asianmukaisia 

testausmenettelyitä niille moottoriluokille 

ja -alaluokille, joilla tämänkaltaisia 

testausmenettelyitä ei vielä ole käytössä.  

Komissio toteuttaa seurantaohjelmia, 

joiden tarkoituksena on kehittää 

asianmukaisia testausmenettelyitä niille 

moottoriluokille ja -alaluokille, joilla 

tämänkaltaisia testausmenettelyitä ei vielä 

ole käytössä.  

 Komissio toteuttaa valvontaohjelmia sen 

määrittämiseksi, missä määrin 

testisyklissä kunkin moottoriluokan osalta 

mitatut ja tyyppihyväksynnän perustana 

olevat päästöt vastaavat varsinaisessa 

käytössä mitattuja päästöjä. Kyseiset 

valvontaohjelmat ja niiden tulokset 

esitetään vuosittain jäsenvaltioille, minkä 

jälkeen niistä tiedotetaan yleisölle.  

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Valmistusasiakirjojen sisältö tulee 

määritellä täytäntöönpanosäädöksessä, ja 

niiden on sisällettävä seuraavat aineistot: 

2. Valmistusasiakirjojen on sisällettävä 

seuraavat aineistot: 

Perustelu 

Valmistusasiakirjojen sisältö on jo määritelty suoraan 20 artiklan 2 kohdassa, ja 20 artiklan 

4 kohdassa säädetään täytäntöönpanosäädöksistä, joilla vahvistetaan valmistusasiakirjojen 

mallit. Muita täytäntöönpanosäädöksiä ei siis tarvita valmistusasiakirjojen sisällön 

määrittelemiseksi. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) 18 artiklan 1 kohdan mukaisen 

käytönaikaisen testauksen alustava 

suunnitelma; 
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Perustelu 

Euro VI -asetuksen säännökset velvoittavat valmistajan esittämään käytönaikaista testausta 

koskevan suunnitelman tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Vastaavaa säännöstä ehdotetaan 

liikkuvia työkoneita koskevaan asetukseen. Tämän ehdotuksen seurauksena suunnitelmat 

validoidaan jo tyyppihyväksyntähetkellä. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Kun on kyse luokkaan IWP kuuluvasta 

moottorista, jonka vertailuteho on yli 560 

kW ja joka on tarkoitettu käytettäväksi 

luokan IWA moottorin sijasta 4 artiklan 

toisen alakohdan mukaisesti, 5 kohdan 

vaatimusten tulee täyttyä erikseen kunkin 

liitteen IV taulukoissa IV-5 ja IV-6 

vahvistetun soveltuvan vakiotilaisen 

testisyklin osalta, ja tyyppihyväksynnän 

ilmoituslomakkeesta on käytävä ilmi 

kaikki ne vakiotilaiset testisyklit, joiden 

osalta nämä vaatimukset täyttyivät. 

8. Kun on kyse luokkaan IWP kuuluvasta 

moottorista, joka on tarkoitettu 

käytettäväksi luokan IWA moottorin sijasta 

4 artiklan toisen alakohdan mukaisesti, 

5 kohdan vaatimusten tulee täyttyä 

erikseen kunkin liitteen IV taulukoissa IV-

5 ja IV-6 vahvistetun soveltuvan 

vakiotilaisen testisyklin osalta, ja 

tyyppihyväksynnän ilmoituslomakkeesta 

on käytävä ilmi kaikki ne vakiotilaiset 

testisyklit, joiden osalta nämä vaatimukset 

täyttyivät. 

Perustelu 

Liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 ehdotetulla tarkistuksella 9 laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita teholtaan yli 560 kW:n moottoreiden asemesta. 

Tarkistuksella teksti mukautetaan saman periaatteen mukaisesti. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

tämän asetuksen 55 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 

seuraavat: 

4. Komissiolle annetaan viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2017 valta 

hyväksyä tämän asetuksen 55 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

vahvistetaan seuraavat: 
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Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Vaatimustenmukaisuustodistuksen 

esittämisen sijasta valmistaja voi 

kiinnittää moottoriin 

vaatimustenmukaisuusmerkinnän. 

Vaatimustenmukaisuusmerkinnän on 

sisällettävä sähköinen koodi, joka on 

luettavissa yleisesti saatavilla olevilla 

tietoteknisillä välineillä ja jonka avulla on 

mahdollista saada tietoja moottorista 

valmistajan verkkosivustolta. Näiden 

tietojen on oltava vastaavat kuin 

vaatimustenmukaisuustodistukseen 

sisältyvät tiedot. 

Perustelu 

Vaatimus paperimuodossa kustakin moottorista esitettävästä 

vaatimustenmukaisuustodistuksesta aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitusta ja tuntuu 

vanhanaikaiselta nykyisessä digitaalisessa maailmassa. Mahdollisuus korvata 

vaatimustenmukaisuustodistus vaatimustenmukaisuusmerkinnällä, jonka avulla on 

mahdollista päästä tarkastelemaan sähköisesti tallennettuja tietoja, vähentää tätä rasitusta ja 

samalla mahdollistaa moottoreiden luotettavan jäljityksen. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 
vaatimustenmukaisuustodistuksen malli, 

mukaan lukien tekniset ominaisuudet 

väärentämisen estämiseen. Tätä varten 

täytäntöönpanosäädöksissä on säädettävä 

turvapainoteknisistä ominaisuuksista, 

joilla todistuksessa käytettävä paperi 

7. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuustodistuksen mallia, 

mukaan lukien tekniset ominaisuudet 

väärentämisen estämiseen ja 

turvapainotekniset ominaisuudet, joilla 

todistuksessa käytettävä paperi voidaan 

suojata, sekä 
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voidaan suojata. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 54 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja sen 

avulla saatavissa olevien tietojen mallia, 

mukaan lukien tämän artiklan 

6 a kohdassa tarkoitettujen, moottoria 

koskevien tietojen tarkastelemisen 

mahdollistavien sähköisten koodien 

hyväksyttävät tyypit. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 54 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

Perustelu 

Komissiolle olisi annettava valta hyväksyä vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja sen avulla 

saatavissa olevien tietojen malli sekä vahvistaa moottoria koskevien tietojen tarkastelemisen 

mahdollistavien sähköisten koodien hyväksyttävät tyypit. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Moottoreissa on oltava tämän asetuksen 

edellyttämä merkintä ennen kuin ne 

valmistuvat tuotantolinjalta. 

2. Sekä unionissa että unionin 

ulkopuolella valmistetuissa moottoreissa 

on oltava tämän asetuksen edellyttämä 

merkintä ennen kuin ne valmistuvat 

tuotantolinjalta. Tämä vaatimus ei vaikuta 

millään tavalla jäsenvaltioiden tai 

unionin lainsäädännön edellyttämiin 

muihin merkintöihin. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3a. Tämän asetuksen 32 artiklan 

4 a kohdan mukaisesti markkinoille 

saatettuihin moottoreihin kiinnitettyihin 

lakisääteisiin merkintöihin on tarvittaessa 

sisällytettävä seuraava lause: 
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”Käytettäväksi vain pelastusveneen 

vesillelaskualustoilla”. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa 

tarkoitetun merkinnän malli, mukaan 

lukien merkinnän pakolliset olennaiset 

tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 54 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen viimeistään [31 päivänä 

joulukuuta 2016]. 

4. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa 

tarkoitetun merkinnän malli, mukaan 

lukien merkinnän pakolliset olennaiset 

tiedot, ja tarvittaessa tämän artiklan 

3 a kohdassa tarkoitetut lisätiedot. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 54 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Sen estämättä, mitä 5 artiklan 2 ja 

3 kohdassa ja 17 artiklan 2 kohdassa 

säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia 

sellaisten moottorien markkinoille 

saattamisen, jotka on tarkoitettu 

asennettavaksi koneisiin, joita käytetään 

yksinomaan kansallisten 

pelastuspalveluiden pelastusveneiden 

vesille laskemiseen ja ylös nostamiseen 

tarkoitetuissa koneissa (”pelastusveneiden 

vesillelaskualusta”). 

Perustelu 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 
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challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Sen estämättä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa 

ja 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, 

jäsenvaltioiden on sallittava vaihtomoottorien 

markkinoille saattaminen enintään 15 vuoden 

ajan alkaen liitteen III mukaisten vaiheen V 

moottoreiden markkinoille saattamiseen 

sovellettavista määräajoista edellyttäen, että 

vaihtomoottorit ovat seuraavien vaatimusten 

mukaisia: 

 (a) ne kuuluvat luokkaan NRE tai 

luokkaan NRS, niiden vertailuteho on 

enintään 560 kW ja ne ovat sellaisen 

päästövaiheen mukaisia, jonka 

voimassaolo päättyi aikaisintaan 

20 vuotta ennen vaihtomoottoreiden 

saattamista markkinoille, kun korvattavan 

moottorin oli täytettävä vähintään yhtä 

tiukat päästöraja-arvot alun perin 

markkinoille saatettaessa; 

 (b) ne kuuluvat luokkaa NRE tai NRS 

vastaavaan luokkaan, jos vaihdettava 

moottori ja korvaava moottori kuuluvat 

moottoriluokkaan ja tehoalueeseen, johon 

ei ...* sovellettu tyyppihyväksyntää 

unionin tasolla; 

 (c) ne kuuluvat luokkaan RLL tai RLR ja 

ovat niiden päästöraja-arvojen mukaisia, 

jotka moottoreiden oli täytettävä alun 

perin markkinoille saatettaessa, tai ne 

kuuluvat luokkaan NRE tai NRG ja 

niiden vertailuteho on suurempi kuin 560 

kW. 
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 __________________ 

 * Direktiivin 97/68/EY kumoamispäivä. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) edellä 4 a kohdassa tarkoitetun 

pelastusveneen vesillelaskualustaan 

asennettavan moottorin markkinoille 

saattaminen; 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c b) edellä 4 b kohdassa tarkoitetun 

pelastusveneen vesillelaskualustaan 

asennettavan moottorin markkinoille 

saattaminen; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c c) edellä 4 a kohdassa tarkoitettu 

vaihtomoottoreiden markkinoille 

saattaminen. 

Perustelu 

Komissiolle olisi annettava valta hyväksyä delegoituja säädöksiä vaihtomoottoreiden 

teknisistä eritelmistä ja niiden markkinoille saattamista koskevista edellytyksistä. 
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Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  5 b. Sen estämättä, mitä 32 artiklan 

4 b kohdassa vaaditaan luokkaan RLL ja 

RLR kuuluvien moottoreiden osalta, 

jäsenvaltiot voivat alkuperäisen 

laitevalmistajan pyynnöstä sallia 

sellaisten moottoreiden markkinoille 

saattamisen, jotka kuuluvat luokkiin, 

jotka ovat …* osa hanketta, joka on 

edennyt pitkälle siten kuin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2008/57/EY1a 2 artiklan t kohdassa on 

määritetty, ja jotka ovat niiden 

markkinoille saattamisen aikaan 

voimassa ollutta unionin päästövaihetta 

edeltäneen päästövaiheen vaatimusten 

mukaisia, mikäli uuden vaiheen 

mukaisten vaihtomoottoreiden käyttö 

aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

luettelo asianomaisista pitkälle edenneistä 

hankkeista komissiolle viimeistään …**. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän 

yhteentoimivuudesta yhteisössä 

(EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1). 

 * Virallinen lehti: lisätään tämän 

asetuksen voimaantulopäivä. 

 ** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on yksi vuosi tämän asetuksen 

julkaisemispäivästä. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jos valmistaja ei 

hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä pysty 

todentamaan, että 31 artiklassa määritellyt 

moottorimerkintää koskevat vaatimukset 

täyttyvät, voidaan tämän asetuksen 

mukaisesti vastaavalle moottorityypille tai 

-perheelle myönnetty hyväksyntä 

peruuttaa. Tiedotusmenettely on 

suoritettava 36 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti. 

4. Jos valmistaja ei 

hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä pysty 

todentamaan, että 31 artiklassa määritellyt 

moottorimerkintää koskevat vaatimukset 

täyttyvät, voidaan tämän asetuksen 

mukaisesti vastaavalle moottorityypille tai 

-perheelle myönnetty hyväksyntä 

peruuttaa. Tiedotusmenettely on 

suoritettava 37 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti. 

Perustelu 

Tarkistuksella ainoastaan korjataan komission ehdotuksessa oleva painovirhe. 

Noudatettavasta tiedotusmenettelystä säädetään 37 artiklan 4 kohdassa. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siinä tapauksessa, että valmistajan, jolle 

on myönnetty EU-tyyppihyväksyntä, 

täytyy asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 

artiklan 1 kohdan mukaisesti ryhtyä 

palauttamismenettelyyn saadakseen 

markkinoille jo saatetut moottorit, niin 

koneisiin asennetut kuin asentamattomat, 

takaisin siitä syystä, että kyseiset moottorit 

rikkovat vakavasti tätä asetusta 

ympäristönsuojeluun nähden, asianomaisen 

valmistajan tulee välittömästi ilmoittaa 

tästä asiasta sille 

hyväksyntäviranomaiselle, joka myönsi 

EU-tyyppihyväksynnän. 

1. Siinä tapauksessa, että valmistajan, jolle 

on myönnetty EU-tyyppihyväksyntä, 

täytyy asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 

artiklan 1 kohdan mukaisesti ryhtyä 

palauttamismenettelyyn saadakseen 

markkinoille jo saatetut moottorit, niin 

koneisiin asennetut kuin asentamattomat, 

takaisin siitä syystä, että kyseiset moottorit 

rikkovat tätä asetusta ympäristönsuojeluun 

ja kansanterveyteen nähden, asianomaisen 

valmistajan tulee välittömästi ilmoittaa 

tästä asiasta sille 

hyväksyntäviranomaiselle, joka myönsi 

EU-tyyppihyväksynnän. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Valmistajan tulee saattaa alkuperäisten 

laitevalmistajien saataville kaikki 

olennaiset tiedot ja tarvittavat ohjeet, jotka 

on tarkoitettu loppukäyttäjälle, erityisesti 

kuvaus moottorin käyttöön liittyvistä 

mahdollisista erityisistä edellytyksistä tai 

rajoituksista. 

3. Valmistajan tulee saattaa alkuperäisten 

laitevalmistajien ja pyynnöstä muiden 

kolmansien saataville kaikki olennaiset 

tiedot ja tarvittavat ohjeet, jotka on 

tarkoitettu loppukäyttäjälle, erityisesti 

kuvaus moottorin käyttöön liittyvistä 

mahdollisista erityisistä edellytyksistä tai 

rajoituksista. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä olevan 3 kohdan vaatimusten 

ohella valmistajien tulee saattaa 

alkuperäisten laitevalmistajien saataville 

tiedot EU-tyyppihyväksyntämenettelyn 

aikana mitatusta hiilidioksidipäästöjen 

määrästä ja ohjeistaa alkuperäisiä 

laitevalmistajia kertomaan nämä tiedot sen 

koneen loppukäyttäjälle, johon moottori on 

tarkoitus asentaa. 

4. Edellä olevan 3 kohdan vaatimusten 

ohella valmistajien tulee saattaa julkisesti 

saataville tiedot EU-

tyyppihyväksyntämenettelyn aikana 

mitatusta hiilidioksidipäästöjen määrästä ja 

ohjeistaa alkuperäisiä laitevalmistajia 

kertomaan nämä tiedot sen koneen 

loppukäyttäjälle, johon moottori on 

tarkoitus asentaa. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unionin keskushallinnon 

verkkoympäristö ja tietokanta 

Tietojenvaihto sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän kautta 

Perustelu 

Vakiintuneen sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttö vähentää kustannuksia ja 

tarpeetonta hallinnollista työtä verrattuna siihen, että perustettaisiin uusi digitaalinen 

verkkoympäristö. 
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Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa EU-

tyyppihyväksyntöjä koskevien tietojen 

sähköistä vaihtoa varten unionin 

keskushallinnon digitaalisen 

verkkoympäristön. Kyseistä 

verkkoympäristöä tulee käyttää tämän 

asetuksen soveltamiseen liittyvään 

tiedonvaihtoon hyväksyntäviranomaisten 

välillä tai hyväksyntäviranomaisten ja 

komission välillä. 

1. Tämän asetuksen soveltamiseen liittyvä 

tiedonvaihto hyväksyntäviranomaisten 

välillä tai hyväksyntäviranomaisten ja 

komission välillä tapahtuu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1024/2012 nojalla perustetun 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän kautta. 

 __________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta 

yhteistyöstä sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission 

päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta 

(IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 

1). 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 

viittaukset ”unionin keskushallinnon 

verkkoympäristöön” tai 

”verkkoympäristöön” on muutettava 

viittauksiksi ”sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään” koko 

tekstissä.) 

Perustelu 

Vakiintuneen sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttö vähentää kustannuksia ja 

tarpeetonta hallinnollista työtä verrattuna siihen, että perustettaisiin uusi digitaalinen 

verkkoympäristö. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Unionin keskushallinnon digitaaliseen 

verkkoympäristöön kuuluu lisäksi 

tietokanta, johon tämän asetuksen 

mukaisesti myönnettyjä EU-

tyyppihyväksyntöjä koskevat olennaiset 

tiedot keskitetysti kootaan ja jonka avulla 

nämä tiedot saatetaan 

hyväksyntäviranomaisten ja komission 

saataville. Tietokannan avulla kansalliset 

tietokannat voidaan liittää unionin 

keskustietokantaan, jos jäsenvaltioiden 

kanssa näin sovitaan. 

2. Kaikki tämän asetuksen mukaisesti 

myönnettyjä EU-tyyppihyväksyntöjä 

koskevat olennaiset tiedot kootaan 

keskitetysti sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään ja saatetaan 

hyväksyntäviranomaisten ja komission 

saataville tämän kautta. Kansalliset 

tietokannat liitetään sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään, jos 

jäsenvaltioiden kanssa näin sovitaan. 

Perustelu 

Vakiintuneen sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttö vähentää kustannuksia ja 

tarpeetonta hallinnollista työtä verrattuna siihen, että perustettaisiin uusi digitaalinen 

verkkoympäristö. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevien 1–2 kohdan 

toteuttamisen jälkeen komissio laajentaa 

unionin keskushallinnon digitaalista 

verkkoympäristöä moduuleilla, jotka 

mahdollistavat seuraavat 

käyttötarkoitukset: 

3. Komissio varmistaa, että 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmä mahdollistaa 
seuraavat käyttötarkoitukset: 

Perustelu 

Vakiintuneen sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttö vähentää kustannuksia ja 

tarpeetonta hallinnollista työtä verrattuna siihen, että perustettaisiin uusi digitaalinen 

verkkoympäristö. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 

yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja 

menettelyt, jotka ovat tarpeen tässä 

artiklassa tarkoitetun unionin 

keskushallinnon verkkoympäristön ja 

tietokannan perustamiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 54 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä on jo vakiintunut, eivätkä 

täytäntöönpanosäädöksillä annettavat lisävaatimukset ole tarpeen. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Perustelu 

Itsetestaus ei sovellu moottoreiden testaukseen. Se soveltuu vain koneiden tai ajoneuvojen 

testaukseen. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

55 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 55 a artikla 

 Rahoitustuki jälkiasennuksia varten 

 1. Sillä edellytyksellä, että tämän 

asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet 

ovat tulleet voimaan, jäsenvaltiot voivat 
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säätää taloudellisista kannustimista 

sellaisten käytössä olevien moottorien 

jälkiasennusten osalta, jotka ovat tämän 

asetuksen mukaisia, jälkiasennuksen 

kohteena olevaan moottorityyppiin 

sovellettavassa liitteessä määriteltyjen 

päästöraja-arvojen täyttämiseksi. 

 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

taloudellisten kannustimien arvo kunkin 

moottorityypin osalta ei saa ylittää 

kussakin liitteessä täsmennettyjen 

päästöraja-arvojen täyttämisen 

varmistamiseksi käytetyistä teknisistä 

laitteista aiheutuvia lisäkustannuksia 

moottoriin asentamisesta aiheutuvat kulut 

mukaan luettuina. 

Perustelu 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

56 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 56 a artikla 

 Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 

muuttaminen 

 Lisätään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1024/20121a liitteeseen kohta seuraavasti: 

 ”8 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 20xx/xx, annettu 
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….päivänä …kuuta …, liikkuviin 

työkoneisiin tarkoitettujen 

polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja 

tyyppihyväksyntään liittyvistä 

vaatimuksista*+: 42 artikla. 

 * EUVL L xxx, xx.xx.xxxx, s. x.” 

 ______________ 

 + Virallinen lehti: lisätään asetuksen 

viitenumero ja päivämäärä ja 

täydennetään alaviitteet. 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta 

yhteistyöstä sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission 

päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta 

(IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 

1). 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rajoittamatta II ja III luvun säännösten 

soveltamista tällä asetuksella ei mitätöidä 

mitään EU-tyyppihyväksyntää ennen 

liitteessä III tarkoitettuja moottorien 

markkinoille saattamisen päivämääriä. 

1. Rajoittamatta II ja III luvun säännösten 

soveltamista tällä asetuksella ei mitätöidä 

mitään EU-tyyppihyväksyntää tai 

poikkeusta ennen liitteessä III tarkoitettuja 

moottorien markkinoille saattamisen 

päivämääriä. 

Perustelu 

Direktiivin 97/68/EY nojalla myönnettyjen EU-tyyppihyväksyntöjen lisäksi myös saman 

direktiivin nojalla myönnettyjen poikkeusten olisi pysyttävä voimassa. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Hyväksyntäviranomaiset voivat jatkaa 

tyyppihyväksyntöjen myöntämistä tämän 

asetuksen voimaantulopäivänä 

sovellettavan asianmukaisen lainsäädännön 

mukaisesti liitteessä III tarkoitettuihin 

moottoreiden EU-tyyppihyväksynnän 

pakollisiin päivämääriin saakka. 

2. Hyväksyntäviranomaiset voivat jatkaa 

tyyppihyväksyntöjen ja poikkeusten 

myöntämistä tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä sovellettavan 

asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti 

liitteessä III tarkoitettuihin moottoreiden 

EU-tyyppihyväksynnän pakollisiin 

päivämääriin saakka. 

Perustelu 

Direktiivin 97/68/EY kumoamisen ja vaiheen V pakollisten päivämäärien välisenä 

ajanjaksona olisi edelleen voitava myöntää direktiivin 97/68/EY nojalla niin EU-

tyyppihyväksyntöjä kuin sovellettavia poikkeuksiakin. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdan ja 17 

artiklan 2 kohdan soveltamista siirtymäajan 

moottoreita ja tapauksen mukaan koneita, 

joihin kyseisiä siirtymäajan moottoreita on 

asennettu, voidaan yhä saattaa markkinoille 

siirtymäaikana sillä edellytyksellä, että 

kone, johon siirtymäajan moottori on 

asennettu, on valmistettu vuoden sisällä 

siirtymäajan alkamisesta. 

5. Rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdan ja 

17 artiklan 2 kohdan soveltamista 

siirtymäajan moottoreita ja tapauksen 

mukaan koneita, joihin kyseisiä 

siirtymäajan moottoreita on asennettu, 

voidaan yhä saattaa markkinoille 

siirtymäaikana sillä edellytyksellä, että 

kone, johon siirtymäajan moottori on 

asennettu, on valmistettu viimeistään 18 

kuukautta ennen siirtymäajan alkamista, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/57/EY1a ja komission 

asetuksen (EU) N:o 1302/20141b 

soveltamista. 

 

 ______________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän 

yhteentoimivuudesta yhteisössä 

(uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 
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191, 18.7.2008, s. 1). 

 1b Komission asetus (EU) N:o 1302/2014, 

annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, 

Euroopan unionin rautatiejärjestelmän 

liikkuvan kaluston osajärjestelmää 

"veturit ja henkilöliikenteen liikkuva 

kalusto" koskevasta yhteentoimivuuden 

teknisestä eritelmästä (EUVL L 356, 

12.12.2014, s. 228). 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Luokkaan NRE kuuluvien moottoreiden 

osalta jäsenvaltioiden tulee voida pidentää 

siirtymäaikaa ja ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua 12 kuukauden 

ajanjaksoa ylimääräisillä 12 kuukaudella 

sellaisten alkuperäisten laitevalmistajien 

tapauksessa, joiden kokonaisvuosituotanto 

on alle 50 polttomoottoreilla varustettujen 

liikkuvien työkoneiden yksikköä. Tässä 

kohdassa tarkoitetun 

kokonaisvuosituotannon laskemiseksi 

kaikki sellaiset alkuperäiset 

laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman 

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

hallinnassa, katsotaan yhdeksi 

alkuperäiseksi laitevalmistajaksi. 

Luokkaan NRE kuuluvien moottoreiden 

osalta jäsenvaltioiden tulee voida pidentää 

siirtymäaikaa ja ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua 18 kuukauden 

ajanjaksoa ylimääräisillä 12 kuukaudella 

sellaisten alkuperäisten laitevalmistajien 

tapauksessa, joiden kokonaisvuosituotanto 

on alle 80 polttomoottoreilla varustettujen 

liikkuvien työkoneiden yksikköä. Tässä 

kohdassa tarkoitettujen enimmäismäärien 

laskemiseksi kaikki sellaiset alkuperäiset 

laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman 

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

hallinnassa, katsotaan yhdeksi 

alkuperäiseksi laitevalmistajaksi. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

  

Komission teksti Tarkistus 

 Luokkaan NRE kuuluvissa 

ajoneuvonostureissa käytettyjen 

moottoreiden osalta jäsenvaltioiden on 
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annettava lupa pidentää siirtymäaikaa 

ylimääräisillä 12 kuukaudella. 

Perustelu 

Ajoneuvonostureihin sovelletaan tiukkoja mittarajoituksia, kun niitä liikutellaan tiellä, ja 

niiden eri malleja tuotetaan verrattain pieniä määriä ja kutakin niistä myydään erittäin pieniä 

määriä. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Komissiolle siirretään valta antaa 

55 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä menetelmistä sellaisten 

alkuperäisten laitevalmistajien 

vuosituotannon arvioimiseksi, jotka 

hakevat tämän artiklan 5 kohdan toisessa 

alakohdassa tarkoitettua pidennystä. 

Kyseiset delegoidut säädökset annetaan 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

Perustelu 

On vältettävä 57 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun pidennyksen 

väärinkäyttöä. Tyyppihyväksyntäviranomaisilla olisi sen vuoksi oltava asianmukaiset ja 

yhtenäiset menetelmät alkuperäisten laitevalmistajien vuosituotannon arvioimiseksi. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. Sen estämättä, mitä 5 artiklan 

3 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa ja 21 

artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 

enintään 10 vuoden ajan liitteessä III 

vahvistetusta vaiheen V moottoreiden 

markkinoille saattamiseen sovellettavasta 

päivämäärästä sallia sellaisten luokan 
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RLL moottoreiden markkinoille 

saattamisen, joiden suurin nettoteho 

ylittää 2000 kW, jotka eivät ole liitteessä 

II vahvistettujen päästöraja-arvojen 

mukaisia ja jotka on tarkoitus asentaa 

vetureihin, joita käytetään ainoastaan 

teknisesti eristetyssä raideleveydeltään 

1520 mm:n rataverkossa. Kyseisenä 

ajanjaksona markkinoille saatettujen 

moottoreiden on täytettävä vähintään ne 

päästöraja-arvot, jotka moottoreiden oli 

täytettävä niiden saattamiseksi 

markkinoille 31 päivänä joulukuuta 2011. 

Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten 

on myönnettävä EU-tyyppihyväksyntä ja 

sallittava tällaisten moottoreiden 

markkinoille saattaminen. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2020 Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen, joka koskee 

seuraavia: 

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2020 Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen, joka koskee 

seuraavia:  

(a) uusien 

päästövähennysmahdollisuuksien arviointi 

käytettävissä olevien tekniikoiden ja/tai 

kustannus-hyötyanalyysien pohjalta; 

(a) uusien 

päästövähennysmahdollisuuksien arviointi 

käytettävissä olevien tekniikoiden ja/tai 

kustannus-hyötyanalyysien pohjalta sekä 

arvio jäsenvaltioiden edistymisestä 

päästövähennysvelvoitteidensa osalta 

direktiivin 2001/81/EY mukaisesti. 

Komissio tarkastelee kertomuksessa 

erityisesti sitä, onko hiukkasten 

lukumäärään perustuvien raja-arvojen 

lisääminen niihin liikkuvien työkoneiden 

luokkiin, joiden osalta niitä ei ole 

vahvistettu tämän asetuksen liitteessä II, 

sekä alempien hiukkasten lukumäärään 

perustuvien raja-arvojen asettaminen 

kaikille luokille direktiivissä 2005/55/EY 

Euro VI raskaille ajoneuvoille 



 

RR\1074318FI.doc 45/88 PE557.123v02-00 

 FI 

vahvistettujen raja-arvojen mukaisesti 

teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. 

Kertomuksessa olisi myös harkittava 

hiilivetypäästöjen raja-arvojen 

tarkistamista, mukaan luettuna  

 –  A-kerroin täysin ja osin 

kaasumaisilla polttoaineilla toimivien 

moottoreiden osalta 

ilmastovaikutuksiltaan neutraalissa 

käytössä verrattuna dieselpolttoaineella 

toimiviin moottoreihin; 

(b) sellaisten mahdollisesti merkittävien 

ilmaa pilaavien aineiden tyyppien 

tunnistaminen, jotka eivät vielä kuulu 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

(b) sellaisten mahdollisesti merkittävien 

ilmaa pilaavien aineiden tyyppien 

tunnistaminen, jotka eivät kuulu tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2025 Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen, joka koskee 

seuraavia: 

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2025 Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen, joka koskee 

seuraavia: 

(a) 32 artiklan 3–4 kohdan 

poikkeuslausekkeiden käyttö; 

(a) 32 artiklan 3–4 kohdan 

poikkeuslausekkeiden käyttö; 

(b) 18 artiklassa asetettujen päästötestien 

tulosten valvonta ja sitä koskevat 

päätelmät. 

(b) 18 artiklassa asetettujen päästötestien 

tulosten valvonta ja sitä koskevat päätelmät 

sekä PEMS-testien käyttöönoton 

toteutettavuutta koskeva arviointi; 

 (b a) 23 ja 24 artiklassa asetettujen EU:n 

tyyppihyväksyntää koskevien testien 

tulosten valvonta, jossa keskitytään 

erityisesti sen arviointiin, vastaavatko 

testit moottorien normaaleja käyttöoloja. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1–2 kohdassa tarkoitettujen 

kertomusten on perustuttava 

asiaankuuluvien sidosryhmien 

kuulemiseen, ja niissä on otettava 

huomioon voimassa olevat asiaa koskevat 

eurooppalaiset ja kansainväliset standardit. 

Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 

lainsäädäntöehdotuksia. 

3. Edellä 1–2 kohdassa tarkoitettujen 

kertomusten on 

 (a) perustuttava asiaankuuluvien 

sidosryhmien kuulemiseen, ja 

 (b) niissä on otettava huomioon olemassa 

olevat asiaa koskevat unionin ja 

kansainväliset standardit ja 

 (c) niihin on tarvittaessa liitettävä 

lainsäädäntöehdotuksia. 

 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

59 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 59 a artikla 

 Asetuksen (EU) N:o 167/2013 

muuttaminen 

 Lisätään 19 artiklan 3 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”Kun on kyse luokkien T2, T4.1 ja C2 

maataloustraktoreiden markkinoille 

saattamisesta, rekisteröimisestä tai 

käyttöönotosta, on vaiheen IIIB 

vaatimusten mukaisia moottoreita 

pidettävä asetuksen (EU) N:o xx/20151a 

3 artiklan 30 kohdassa tarkoitettuina 

siirtymäajan moottoreina. 

 ________________ 

 1a Asetus (EU) XX/2015, 3 artiklan 30 

kohta.” 
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Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – taulukko I-5 

 

 

Komission teksti 

 

Taulukko I-5: Asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWP alaluokat 

Luokka Sytytys-

tyyppi 
Nopeus-

moodi 

Tehoalue 

(kW)  

Alaluokka Vertailuteho 

IWP Kaikki 

Vaihtuva 

37≤P<75 IWP-v-1 

Suurin nettoteho 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

Vakio 

37≤P<75 IWP-c-1 

Nettonimellisteho 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Tarkistus 

 

Luokka 
Sytytys-

tyyppi 
Käyntinopeus Tilavuus 

Tehoalue 

(kW) 

 

Alaluokka Vertailuteho 

IWP Kaikki Vaihtuva 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 Suurin nettoteho 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤tilavuus<

1.2 

< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤tilavuus<

3.5 

< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 
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3.5≤tilavuus<

7.0 

< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

Kaikki P ≥ 600 IWP-v-10 

Vakio 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Nettonimellis-

teho 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0.9≤tilavuus<

1.2 

< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1.2≤tilavuus<

3.5 

< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤tilavuus<

7.0 

< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

Kaikki P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – taulukko I-6 

 

Komission teksti 

 

Luokka Sytytystyyppi  Nopeus-

moodi 

Tehoalue (kW) Alaluokka Vertailuteho 

IWA Kaikki 
Vaihtuva 

560≤P<1000 IWA-v-1 
Suurin nettoteho 

P≥1000 IWA-v-2 

Vakio 560≤P<1000 IWA-c-1 Nettonimellisteho 

 

Tarkistus 

 

Luokka Sytytystyyppi Käyntinopeus Tilavuus 
Tehoalue 

(kW) 
Alaluokka Vertailuteho 
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IWA Kaikki 

Vaihtuva 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Suurin 

nettoteho 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤tilavuus<1.2 

< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤tilavuus<3.5 

< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤tilavuus<7.0 

< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

Kaikki P ≥ 600 IWA-v-10 

Vakio 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Nettonimellis-

teho 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤tilavuus<1.2 

< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤tilavuus<3.5 

< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤tilavuus<7.0 

< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

Kaikki P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – otsikko 1 – taulukko II-1 

 

Komission teksti 

Taulukko II-5: Asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWP vaiheen V 

päästörajat  

Päästö-

vaihe 

Moottori-

alaluokka 

Tehoalue  Moottorin 

sytytys-

tyyppi 

Hiili-

monoksidi 

(CO) 

Hiilivedyt 

(HC) 

Typpioksidit 

(NOx) 

Hiukkas-

massa 

(PM)  

Hiukkasten 

lukumäärä 

(PN) 

A-

kerroin 
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  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Vaihe 

V 

NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 

Puristus-

sytytys 
8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 

Puristus-

sytytys 
6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 

Puristus-

sytytys 
5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 

Puristus-

sytytys 
5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 Kaikki 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 Kaikki 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 Kaikki 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 käsikäynnisteisille ilmajäähdytteisille suoraruiskutusmoottoreille 

 

Tarkistus 

Taulukko II-5: Asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWP vaiheen V 

päästörajat  

Päästö-

vaihe 
Moottoriala-

luokka 
Tehoalue  Moottorin 

sytytys-

tyyppi 

Hiili-

monoksidi 

(CO) 

Hiili-

vedyt 

(HC) 

Typpioksi-

dit (NOx) 
Hiukkas-

massa 

(PM)  

Hiukkasten 

lukumäärä 

(PN) 

A-

kerroin 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Vaihe 

V 

NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 

Puristus-

sytytys 
8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 

Puristus-

sytytys 
6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 

Puristus-

sytytys 
5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 

Puristus-

sytytys 
5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 Kaikki 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 Kaikki 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Vaihe 

V 

NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 Kaikki 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 käsikäynnisteisille ilmajäähdytteisille suoraruiskutusmoottoreille 
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PERUSTELUT 

Tausta 

Esittelijä kannattaa periaatteessa komission ehdotusta asetukseksi, jonka tarkoituksena on 

ennen kaikkea vastata kansanterveyteen liittyvään huoleen. Tämä huoli perustuu tutkimuksiin, 

joissa mikrohiukkaset ovat osoittautuneet syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Ehdotuksen 

tarkoituksena on myös parantaa yleisesti ilman laatua ja luoda esteettömät markkinat sekä 

EU:n sisälle että tärkeimpien kauppakumppanien kanssa ympäri maailman. Moottorikoon ja 

konetyypin mukainen porrastus antaa asianomaisille aloille mahdollisuuden ottaa sujuvasti 

käyttöön uudet vaatimukset, joissa otetaan huomioon koneiden ja moottoreiden laaja kirjo.  

EU:ssa on tällä hetkellä useita kaupunkialueita, joilla ilmanlaatu ei vastaa täysin vaatimuksia. 

Asian merkitys kasvaa jatkuvasti, koska yhä useammat haluavat asua kaupunkikeskittymissä. 

Liikkuvien työkoneiden ala on yksi niistä useista aloista, jotka tuottavat haitallisia kaasu- tai 

hiukkaspäästöjä. Kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja koskevia kunnianhimoisia ohjelmia on 

jo pantu vireille sekä hiilidioksidi- että muiden päästöjen vähentämiseksi. Sama koskee myös 

polttolaitoksia ja teollisuuden päästöjä. Vaikka liikkuvien työkoneiden ala on paljon pienempi 

kuin edellä mainitut muut lähteet ja vaikka peräkkäiset vaiheet aina vaiheeseen IV asti ovat jo 

auttaneet vähentämään päästöjä huomattavasti, ala on vaarassa jäädä tavoitteissa jälkeen, 

jollei vastaavaa askelta ilmanlaadun parantamiseksi oteta. Liikkuvat työkoneet synnyttävät 

komission tietojen mukaan 15 prosenttia typen oksidien päästöistä ja 5 prosenttia 

hiukkaspäästöistä Euroopan unionin alueella. Komissio ehdottaa, että ongelmaan puututaan 

asettamalla tiukemmat vaatimukset useimmille niistä moottoreista, jotka jo kuuluvat 

direktiivin 97/68/EY soveltamisalaan, ja ulottamalla sen soveltamisala koskemaan uusia 

moottoriteholuokkia, polttomoottorityyppejä ja polttoaineita sekä erinäisiä uusia 

konetyyppejä, jotta lainsäädännön porsaanreiät saadaan tukittua. Kansalaisille koituu tästä 

ilmeisiä ja toivottavia ympäristö- ja terveyshyötyjä, mutta sen lisäksi etuna on, että 

teollisuudelle ja koneiden käyttäjille luodaan yhdenmukaistetut sisämarkkinat, kauppa 

helpottuu ja kilpailukyky paranee, mikä lopulta tarkoittaa, että ympäristölainsäädäntö tuo 

mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia.  

Komissio on valinnut toimintavaihtoehdon 4 voidakseen yhdistää parhaat puolet kaikista 

toimintavaihtoehdoista: vaatimusten yhdenmukaistaminen Yhdysvalloissa sovellettavien 

vaatimusten kanssa, kun nämä ovat EU:n vaatimuksia tiukempia, sekä maantiesektorin 

tavoitteiden kanssa, kun liikkuvia työkoneita koskevat nykyiset tavoitteet laahaavat jäljessä; 

tarvittaessa tässä yhteydessä myös tehostetaan valvontasäännöksiä. 

Sääntelyn tiukentaminen voi olla perusteltua, kun tekniikka kehittyy eikä tiukentamisesta 

aiheudu valmistusteollisuudelle liiallista painetta. Tekniikka, jota tarvitaan ehdotettujen 

uusien vaatimusten noudattamiseksi, on suurelta osin jo kehitetty muilla aloilla, ja sitä 

voidaan hyödyntää liikkuvien työkoneiden alalla ja mukauttaa alan erityispiirteisiin. 

Mukauttamista ei ole vielä saatu täysin päätökseen, minkä vuoksi on perusteltua olla 

soveltamatta joihinkin moottoreihin kaikkein kunnianhimoisimpia tavoitteita, joita kuitenkin 

sovelletaan valtaosaan tapauksista. 

Sisämarkkinoiden luomisesta on etua myös paljon laajemmalta kannalta. Sisämarkkinat 

helpottavat ja edistävät huomattavasti kaupankäyntiä muiden kehittyneiden teollisuusmaiden 
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kanssa, etenkin Yhdysvaltojen kanssa mutta todennäköisesti myös sellaisten alueiden ja 

kaupunkien kanssa, joissa ilman saastuminen on ongelma. 

Huomioita 

Tämän mietinnön ensisijaisena tarkoituksena on pitää asianmukaisessa tasapainossa 

komission ehdotuksen mukaiset terveys- ja ympäristönäkökohdat sekä EU:n teollisuuden 

kilpailukykyyn ja EU:n teollisuuden tarjoamiin työpaikkoihin ja osaamiseen liittyvät 

näkökohdat. Ehdotuksen keskeisenä teemana on kansalaisten terveys ja turvallisuus, etenkin 

niiden kansalaisten, jotka työskentelevät päivittäin tämän ehdotuksen soveltamisalaan 

kuuluvilla koneilla, sillä he ovat erityisen alttiina päästöille. Mitä tulee kilpailuun liittyviin 

seikkoihin, esittelijä katsoo, että pk-yritykset – jotka luovat runsaasti uusia työpaikkoja – 

saattavat joutua vaikeaan asemaan ja niille olisi myönnettävä joitakin etuja. 

Toisena tärkeänä tavoitteena olisi oltava pitkän aikavälin suunnitteluvarmuuden ja vakaan 

sääntely-ympäristön tarjoaminen teollisuudelle. Tässä mielessä on selkeää etua siitä, että 

säädösmuodoksi on valittu asetus eikä direktiivi, jonka saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä on pitkällistä ja jonka yhteydessä on aina tulkintaerojen vaara. Näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi esittelijä on ehdottanut erinäisiä tarkistuksia: 

– Hallinnollisia velvoitteita on syytä olla mahdollisimman vähän. Lainsäädännön ja 

muodollisuuksien on kehityttävä digitaalisen aikakauden mukana, ja on käytettävä 

tilaisuutta hyväksi byrokratian ja siihen liittyvien kustannusten vähentämiseksi. Näin 

ollen vaatimustenmukaisuustodistuksen muotoa voitaisiin yksinkertaistaa, ja se voisi 

olla helposti saatavilla asianmukaisessa tietokannassa.  

– Tehokkuus- ja kustannussyistä esittelijä myös kannattaa jo käytössä olevan 

sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttöä, josta on selvää etua verrattuna 

uuden hallinnollisen järjestelmän luomiseen.  

– Olisi säilytettävä mahdollisuus vaihtaa moottoreita muihin moottoreihin, joilla on 

vähintään sama nykyiseen direktiiviin 97/68/EY sisältyvä päästövaihe. Esittelijä 

haluaisi kuitenkin rajata tämän mahdollisuuden koskemaan porrastetusti tiettyjä 

koneluokkia useiden eri tekijöiden mukaisesti, joita ovat esimerkiksi pidempi 

keskimääräinen käyttöaika, investointien hyödyntäminen ja tekniikan kehitys. Lisäksi 

mahdollisuuden olisi oltava ajallisesti rajoitettu sen mukaan, mistä moottori- ja 

teholuokasta on kyse.  

Esittelijä on myös jossain määrin huolestunut mahdollisista rautatiealalla syntyvistä 

hankaluuksista. Itse asiassa ehdotuksen 57 artiklan 5 kohdassa säädetty yhden vuoden 

ajanjakso saattaisi olla ristiriidassa direktiivissä 2008/57/EY (yhteentoimivuusdirektiivi) ja 

asetuksessa N:o 1302/2014 säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä noudatettavien 

velvollisuuksien ja menettelyjen kanssa. Sen vuoksi esittelijä kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita välttämään luomasta hankaluuksia, jotka aiheutuisivat keskenään ristiriitaisista 

säännöksistä. Tämän vuoksi olisi säädettävä erityisvaatimuksista, jotka koskevat velvoitteita, 

vaihtomoottoreita ja käyttöönoton ajoitusta.  

Siirtymäaikaa on yleisesti pidennetty kuudella kuukaudella, kuten edellä todettiin, ja joissakin 

tapauksissa jopa sitä pidemmällä ajalla. 
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Komissiota pyydetään tämän asetuksen soveltamisalaa uudelleentarkastellessaan 

harkitsemaan sitä, että asetuksen soveltamisalaan sisällytettäisiin useat kapeiden traktorien 

luokat. Tämä vaikuttaisi esittelijän mielestä asianmukaisemmalta, erityisesti kun otetaan 

huomioon, että vaiheiden IV ja V ajoitus ei ole taloudellisesti kestävä näiden traktorien osalta. 

Sisävesialusten osalta komission ehdotus on erittäin kunnianhimoinen ja saattaisi rasittaa 

liikaa teollisuutta, jonka on saatava katettua kehittämiskustannukset vain muutaman sadan 

koneen vuosituotannolla tai sitäkin vähemmällä. Esittelijä suosittelee 

sisävesialusmoottoreiden raskaampien – mutta samanaikaisesti runsaslukuisimpien – luokkien 

osalta hiukan pehmeämpää linjaa, jossa yhdistyisi tämän energiatehokkaan ja 

ympäristöystävällisen liikennemuodon aseman palauttaminen ja välttämätön taloudellinen 

kestävyys. 
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin työkoneisiin 

tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä 

vaatimuksista 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

Valmistelija: Jiří Pospíšil 
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LYHYET PERUSTELUT 

Taustaa ja komission ehdotus 

Lainsäädäntöehdotuksella pyritään suojelemaan ympäristöä ja varmistamaan liikkuviin 

työkoneisiin asennettavien moottoreiden sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Ehdotuksen 

alaan kuuluu suuri määrä erilaisiin koneisiin asennettuja polttomoottorityyppejä pienten 

kädessä pidettävien laitteiden, rakennuskoneiden ja generaattorikoneistojen polttomoottoreista 

lähtien moottorivaunujen, vetureiden ja sisävesialusten polttomoottoreihin saakka. Asetuksen 

onnistunut täytäntöönpano toisi huomattavia ympäristöhyötyjä, sillä se vähentäisi päästöjä, 

kun uudet moottorit korvaisivat vähitellen vanhat, enemmän saastuttavat moottorit.  

Lisäksi ehdotuksella pyritään parantamaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja 

vähentämään markkinoiden vääristymisen riskiä yksinkertaistamalla nykyistä 

tyyppihyväksyntälainsäädäntöä, lisäämällä avoimuutta ja keventämällä hallinnollista rasitusta. 

Lisäksi asetus poistaa ulkomaankaupan esteitä ja vähentää sääntelyllisiä esteitä, kun se 

yhdenmukaistaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen päästövaatimuksia.  

Euroopan teollisuuden kilpailukyky 

Valmistelija suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti ja tukee täysin sen tavoitteita. 

Ehdotukseen on kuitenkin tehtävä lukuisia korjauksia, jotta voidaan varmistaa aukottomasti, 

että asetus auttaa parantamaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä tällä alalla. 

Valmistelija pyrkii lausuntoluonnoksessaan tasapainottamaan ehdotusta uudelleen ja 

tekemään siitä tarpeeksi joustavan, jotta voidaan varmistaa, että valmistajat pystyvät 

noudattamaan ympäristövaatimuksia, ilman että tämä heikentää unionin kilpailukykyä. 

Ehdotetut muutokset auttavat valmistajia sopeutumaan uusiin ympäristövaatimuksiin, ilman 

että vaatimuksia höllennetään. 

Edellä kuvatuista syistä valmistaja ehdottaa, että ehdotuksessa esitettyä siirtymäaikaa 

pidennetään kuudella kuukaudella. Poikkeuksia ehdotetaan myös alle 100 konetta vuodessa 

valmistaville pienvalmistajille, koska suurin osa valmistajista on pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä. Valmistelija on sitä mieltä, että vaihtomoottoreiden käyttö olisi sallittava selkeästi 

määritellyissä tapauksissa. 

 

TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
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tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

vahvistaa yhdenmukaiset säännöt 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden tyyppihyväksynnälle 

Euroopan unionissa ja varmistaa siten 

sisämarkkinoiden toiminta. Näitä 

tarkoituksia varten olisi vahvistettava uusia 

teknologista kehitystä heijastavia 

päästöraja-arvoja, joilla varmistettaisiin 

lähentyminen unionin maantiesektorin 

politiikkojen kanssa ja jotka tukisivat 

unionin ilmanlaatutavoitteiden 

saavuttamista ja liikkuvien työkoneiden 

päästöjen vähentämistä niin, että koneiden 

päästöt olisivat oikeasuhteisemmalla 

tasolla maantieajoneuvojen päästöihin 

verrattuna. Unionin lainsäädännön 

soveltamisalaa tällä toimialalla olisi 

laajennettava, jotta parannettaisiin 

markkinoiden yhdenmukaisuutta EU:ssa 

ja kansainvälisesti ja minimoitaisiin 

markkinoiden vääristymien riskiä. Tämän 

lisäksi asetuksella pyritään 

yksinkertaistamaan nykyistä oikeudellista 

kehystä, esimerkiksi yksinkertaistamalla 

hallinnollisia menettelyjä, sekä 

parantamaan yleisiä täytäntöönpanon 

edellytyksiä, erityisesti vahvistamalla 

markkinavalvonnan sääntöjä. 

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

vahvistaa yhdenmukaiset säännöt 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden tyyppihyväksynnälle 

Euroopan unionissa ja varmistaa siten 

sisämarkkinoiden toiminta. Näitä 

tarkoituksia varten olisi vahvistettava uusia 

teknologista kehitystä heijastavia 

päästöraja-arvoja, joilla varmistettaisiin 

lähentyminen unionin maantiesektorin 

politiikkojen kanssa ja jotka tukisivat 

unionin ilmanlaatutavoitteiden 

saavuttamista ja liikkuvien työkoneiden 

päästöjen vähentämistä niin, että koneiden 

päästöt olisivat oikeasuhteisemmalla 

tasolla maantieajoneuvojen päästöihin 

verrattuna. Jäsenvaltioiden olisi tuettava 

aktiivisesti näitä tavoitteita kansallisilla 

järjestelmillä, jotka kannustavat käyttäjiä 

siirtymään uusiin laitteisiin ja näin 

vähentämään vähitellen eniten päästöjä 

tuottavien liikkuvien työkoneiden osuutta. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Unionin lainsäädännön 

soveltamisalaa tällä toimialalla olisi 

laajennettava, jotta parannettaisiin 

markkinoiden yhdenmukaisuutta 

unionissa ja kansainvälisesti ja 

minimoitaisiin markkinoiden 

vääristymien riski. Tämän lisäksi 

asetuksella pyritään yksinkertaistamaan 

nykyistä oikeudellista kehystä, esimerkiksi 

yksinkertaistamalla hallinnollisia 

menettelyjä, sekä parantamaan yleisiä 

täytäntöönpanon edellytyksiä, erityisesti 

vahvistamalla markkinavalvonnan 

sääntöjä. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Jotta voidaan varmistaa koneiden 

läheisyydessä työskentelevien henkilöiden 

turvallisuuden optimaalinen taso ja pitää 

useiden erilaisten liikkuvien koneiden ja 

laitteiden läheisyydessä työskentelevien 

henkilöiden kumulatiivinen altistus 

mahdollisimman pienenä, päästöt olisi 

minimoitava käyttämällä uusinta 

tekniikkaa. 

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltioissa olisi sallittava niiden 

moottoreiden markkinoille saattaminen, 

(20) Jäsenvaltioissa olisi sallittava niiden 

moottoreiden markkinoille saattaminen, 
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jotka ovat päästöraja-arvoja ja EU-

tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien 

uusien sääntöjen mukaisia ja kuuluvat 

kyseisten uusien sääntöjen 

soveltamisalaan; tällaisiin moottoreihin ei 

tule soveltaa minkäänlaisia muita 

kansallisia päästövaatimuksia. 

Hyväksyntöjä myöntävän jäsenvaltion 

tulee ryhtyä tarvittaviin 

tarkistustoimenpiteisiin varmistaakseen 

sen, että kunkin EU-tyyppihyväksynnän 

mukaisesti tuotetut moottorit 

tunnistetaan. 

jotka ovat päästöraja-arvoja ja EU-

tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien 

uusien sääntöjen mukaisia ja kuuluvat 

kyseisten uusien sääntöjen 

soveltamisalaan; tällaisiin moottoreihin ei 

tule soveltaa minkäänlaisia muita 

kansallisia päästövaatimuksia, jotka 

ohjaavat niiden saattamista markkinoille. 

Hyväksyntöjä myöntävän jäsenvaltion 

tulee olosuhteiden niin edellyttäessä 

ryhtyä tarkistus- ja 

valvontatoimenpiteisiin, kun moottoreita 

tuodaan ja toimitetaan unionin 

markkinoille, varmistaakseen, että ne 

täyttävät EU-tyyppihyväksynnän 

vaatimukset kussakin tapauksessa. Tämä 

ei saisi vaikuttaa jäsenvaltion oikeuteen 

edistää tai rajoittaa markkinoille 

saatettujen moottoreiden käyttöä 

edellyttäen, että valitut menetelmät eivät 

ole syrjiviä ja että ne ovat objektiivisesti 

perusteltuja.  

Perustelu 

EU:n markkinoille tuotavien moottoreiden tyyppi on selvitettävä tuonnin yhteydessä. Tämä on 

turvallisin, tehokkain ja halvin tapa tunnistaa kaikki tällaiset moottorityypit ja valvoa niitä. 

EU:n normien noudattaminen voidaan vahvistaa mukaan liitettyjen tuontiasiakirjojen avulla. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Rajoitettu määrä poikkeuslupia olisi 

myönnettävä sellaisiin erityistarpeisiin 

vastaamiseksi, jotka liittyvät asevoimiin, 

logistisiin toimitusrajoituksiin, 

prototyyppien kenttätestaukseen ja 

koneiden käyttöön räjähdysvaarallisissa 

tiloissa. 

(21) Rajoitettu määrä poikkeuslupia olisi 

myönnettävä sellaisiin erityistarpeisiin 

vastaamiseksi, jotka liittyvät asevoimiin, 

logistisiin toimitusrajoituksiin, 

prototyyppien kenttätestaukseen, 

vaihtomoottoreihin ja koneiden käyttöön 

räjähdysvaarallisissa tiloissa. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Tästä seuraa, että ne YK:n Euroopan 

talouskomission säännöt ja niihin tehdyt 

muutokset, joiden puolesta unioni on 

äänestänyt tai joita se on sitoutunut 

noudattamaan päätöstä 97/836/EY 

soveltaessaan, tulee tunnustaa 

samanarvoisiksi tämän asetuksen nojalla 

myönnettävien EU-tyyppihyväksyntöjen 

kanssa. Vastaavasti komissiolle on 

annettava valtuudet hyväksyä delegoituja 

säädöksiä, jotta määritetään, mitä E-

sääntöjä sovelletaan EU-

tyyppihyväksyntöihin. 

(25) Tästä seuraa, että ne YK:n Euroopan 

talouskomission säännöt ja niihin tehdyt 

muutokset, joiden puolesta unioni on 

äänestänyt tai joita se on sitoutunut 

noudattamaan päätöstä 97/836/EY 

soveltaessaan, tulee tunnustaa 

samanarvoisiksi tämän asetuksen nojalla 

myönnettävien EU-tyyppihyväksyntöjen 

kanssa. Vastaavasti tämän asetuksen 

mukauttamiseksi mahdollisimman pitkälti 

hyväksyttyihin UNECEn teksteihin 
komissiolle on annettava valtuudet 

hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotta 

määritetään, mitä E-sääntöjä sovelletaan 

EU-tyyppihyväksyntöihin. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) ’vaihtomoottorilla’ uudestaan 

asennettua moottoria, joka on toimitettu 

ainoastaan käytössä olevan työkoneen 

moottorin korvaamiseksi; 

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) ’maan alla käytettävillä laitteilla’ 

kaivosteollisuudessa käytettäviä laitteita; 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 29 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) ’siirtymäajalla’ 17 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun vaiheen V pakollisen 

täytäntöönpanon päivämäärän jälkeistä 

kahdeksantoista kuukauden ajanjaksoa; 

(29) ’siirtymäajalla’ 17 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun vaiheen V pakollisen 

täytäntöönpanon päivämäärän jälkeistä 

kahdenkymmenenneljän kuukauden 

ajanjaksoa; 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 40 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (40 a) ’ajoneuvonosturilla’ omalla 

käyttövoimalla liikkuvaa kääntönosturia, 

jota voidaan liikutella tiellä ja maastossa 

ja jonka vakavuus saadaan aikaan 

painovoimalla ja joka on varustettu 

renkailla, telaketjuilla tai muilla 

liikkumisapuneuvoilla. Renkailla 

varustetut ajoneuvonosturit katsotaan 

direktiivin 2007/46/EY soveltamisalaan 

kuuluviksi erikoiskäyttöön tarkoitetuiksi 

ajoneuvoiksi; 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) moottorit, joiden vertailuteho on alle 

560 kW ja joita käytetään luokkien IWP, 

RLL tai RLR sijasta; 

(b) moottorit, joiden vertailuteho on alle 

560 kW ja joita käytetään luokkien IWA, 

IWP, RLL tai RLR sijasta; 
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Perustelu 

Liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 ehdotetussa tarkistuksessa 9 kaikentehoisiin 

sisävesialuksissa käytettäviin apumoottoreihin sovelletaan samoja päästörajoja kuin 

sisävesialusten käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin. Tämän tarkistuksen ansiosta 

voidaan vaihtoehtoisesti käyttää maalla toimivia yksiköitä, joiden teho on pienempi kuin 560 

kW, jos niitä voidaan käyttää. Tällaisilla maalla käytettävillä yksiköillä on matalammat 

päästörajat kuin ehdotetaan liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 esitetyssä tarkistuksessa. 

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) yksinomaan sisävesialuksissa niiden 

käyttövoiman lähteenä käytettävät tai 

niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut 

moottorit, joiden vertailuteho on 

vähintään 37 kW, 

(a) yksinomaan sisävesialuksissa niiden 

käyttövoiman lähteenä käytettävät tai 

niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut 

moottorit, 

Perustelu 

Yhdysvaltojen asetuksessa 40CFR1042 ei ole 37 kW:n vähimmäisrajaa. Tämän poikkeuksen 

poistaminen mahdollistaa täyden mukauttamisen Yhdysvaltojen lainsäädäntöön. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) moottorit, joiden vertailuteho on yli 

560 kW ja joita käytetään luokan IWA 

moottorien sijasta ja joiden tulee täyttää 23 

artiklan 8 kohdan vaatimukset; 

(b) moottorit, joita käytetään luokan IWA 

moottorien sijasta ja joiden tulee täyttää 23 

artiklan 8 kohdan vaatimukset; 

Perustelu 

Liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 ehdotetulla tarkistuksella 9 laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita teholtaan yli 560 kW:n moottoreiden asemesta. 
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Tarkistuksella tekstiä mukautetaan niin, että oikeaan sykliin sertifioitua sisävesialuksen 

käyttövoimanlähteenä käytettävä moottoria voidaan käyttää apumoottorina tämän periaatteen 

mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”luokka IWA”, johon kuuluvat yksinomaan 

sisävesialuksissa avustaviin tarkoituksiin 

käytettävät tai tarkoitetut moottorit, joiden 

nettoteho on yli 560 kW. 

”luokka IWA”, johon kuuluvat yksinomaan 

sisävesialuksissa apumoottoreina 

käytettävät tai niiden apumoottoreiksi 

tarkoitetut moottorit; 

Perustelu 

Liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 ehdotetulla tarkistuksella 9 laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita teholtaan yli 560 kW:n moottoreiden asemesta. 

Tarkistuksen avulla teksti mukautetaan vastaamaan tätä periaatetta. 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Hyväksyntäviranomaisten on 

julkistettava 41 artiklassa tarkoitetussa 

unionin keskushallinnon 

verkkoympäristössä rekisteri kaikista 

moottorityypeistä ja moottoriperheistä, 

joille ne ovat myöntäneet EU-

tyyppihyväksynnän, ja sisällytettävä 

rekisteriin vähintään seuraavat tiedot: 

tavaramerkki, valmistajan tunnus, 

moottoriluokka, tyyppihyväksynnän 

numero ja tyyppihyväksynnän ajankohta. 

3. Hyväksyntäviranomaisten on 

julkistettava 41 artiklassa tarkoitetussa 

unionin keskushallinnon 

verkkoympäristössä rekisteri kaikista 

moottorityypeistä ja moottoriperheistä, 

joille ne ovat myöntäneet EU-

tyyppihyväksynnän, ja sisällytettävä 

rekisteriin vähintään seuraavat tiedot: 

tavaramerkki, valmistajan tunnus, 

moottoriluokka, tyyppihyväksynnän 

numero ja tyyppihyväksynnän ajankohta 

sekä tekniset parametrit. 
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Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Markkinavalvontaviranomaisten tulee 

suorittaa EU-tyyppihyväksynnän kohteena 

oleville moottoreille asiakirjojen 

tarkastuksia ja tarvittaessa moottorien 

fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia 

riittävässä laajuudessa ja sopivien otosten 

perusteella. Tarkastuksia tehdessään niiden 

on otettava huomioon vahvistetut riskien 

arvioinnin periaatteet, mahdolliset 

valitukset ja muut olennaiset tiedot. 

Markkinavalvontaviranomaisten tulee 

suorittaa EU-tyyppihyväksynnän kohteena 

oleville moottoreille asiakirjojen 

tarkastuksia ja tarvittaessa moottorien 

fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia 

riittävässä laajuudessa ja otosten 

merkittävän prosenttiosuuden perusteella. 

Tarkastuksia tehdessään niiden on otettava 

huomioon vahvistetut riskien arvioinnin 

periaatteet, mahdolliset valitukset ja muut 

olennaiset tiedot. 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Valmistajien on valmistamiinsa 

moottoreihin 31 artiklan mukaisesti 

kiinnitettävien merkintöjen lisäksi 

merkittävä nimensä, rekisteröity 

kauppanimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä sekä unionissa sijaitseva 

osoite, josta valmistaja voidaan tavoittaa, 

markkinoilla saataville asetettaviin 

moottoreihin taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, moottorin pakkaukseen tai 

moottorin mukana olevaan asiakirjaan. 

6. Valmistajien on valmistamiinsa 

moottoreihin 31 artiklan mukaisesti 

kiinnitettävien merkintöjen lisäksi 

merkittävä nimensä, rekisteröity 

kauppanimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä, tekniset parametrit sekä 

unionissa sijaitseva osoite, josta valmistaja 

voidaan tavoittaa, markkinoilla saataville 

asetettaviin moottoreihin taikka, jos tämä 

ei ole mahdollista, moottorin pakkaukseen 

tai moottorin mukana olevaan asiakirjaan. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Tuojien on asetettava saataville ohjeita 

ja tietoja 41 artiklassa edellytetyllä tavalla. 

5. Tuojien on asetettava saataville ohjeita 

ja tietoja ja kaikki asiakirjat 41 artiklassa 

edellytetyllä tavalla. 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Kun on kyse luokkaan IWP kuuluvasta 

moottorista, jonka vertailuteho on yli 560 

kW ja joka on tarkoitettu käytettäväksi 

luokan IWA moottorin sijasta 4 artiklan 

toisen alakohdan mukaisesti, 5 kohdan 

vaatimusten tulee täyttyä erikseen kunkin 

liitteen IV taulukoissa IV-5 ja IV-6 

vahvistetun soveltuvan vakiotilaisen 

testisyklin osalta, ja tyyppihyväksynnän 

ilmoituslomakkeesta on käytävä ilmi 

kaikki ne vakiotilaiset testisyklit, joiden 

osalta nämä vaatimukset täyttyivät. 

8. Kun on kyse luokkaan IWP kuuluvasta 

moottorista, joka on tarkoitettu 

käytettäväksi luokan IWA moottorin sijasta 

4 artiklan toisen alakohdan mukaisesti, 5 

kohdan vaatimusten tulee täyttyä erikseen 

kunkin liitteen IV taulukoissa IV-5 ja IV-6 

vahvistetun soveltuvan vakiotilaisen 

testisyklin osalta, ja tyyppihyväksynnän 

ilmoituslomakkeesta on käytävä ilmi 

kaikki ne vakiotilaiset testisyklit, joiden 

osalta nämä vaatimukset täyttyivät. 

Perustelu 

Liitteessä II olevaan taulukkoon I-6 ehdotetulla tarkistuksella 9 laajennetaan sisävesialusten 

käyttövoimanlähteenä käytettäviin moottoreihin sovellettavat päästörajat koskemaan 

kaikentehoisia sisävesialusten apumoottoreita teholtaan yli 560 kW:n moottoreiden asemesta. 

Tarkistuksen avulla teksti mukautetaan vastaamaan tätä periaatetta. 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vaatimustenmukaisuustodistus Vaatimustenmukaisuusilmoitus 

1. Moottorityypin tai moottoriperheen EU-

tyyppihyväksynnän haltijana valmistajan 

1. Moottorityypin tai moottoriperheen EU-

tyyppihyväksynnän haltijana valmistajan 
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on toimitettava jokaisen hyväksytyn 

moottorityypin mukaisesti valmistetun 

moottorin mukana 

vaatimustenmukaisuustodistus. 

on toimitettava markkinoille saatettavien 

moottorien mukana 

vaatimustenmukaisuusilmoitus 

seuraavien perusteella: 

 (a) jäljempänä 32 artiklan 1, 3 tai 4 

kohdassa tarkoitettu poikkeus; tai 

 (b) jäljempänä 57 artiklassa tarkoitettu 

siirtymäsäännös. 

Tällainen todistus on toimitettava 

ilmaiseksi yhdessä moottorin kanssa, ja 

todistuksen tulee kulkea sen koneen 

mukana, johon moottori asennetaan. Sen 

toimittamisen ehdoksi ei saa asettaa 

nimenomaisen pyynnön esittämistä tai 

lisätietojen antamista valmistajalle. 

Tällaisessa ilmoituksessa on mainittava 

moottoriin sovellettavat 

erityisominaisuudet ja rajoitukset, se on 
toimitettava ilmaiseksi yhdessä moottorin 

kanssa ja sen tulee kulkea sen liikkuvan 

työkoneen mukana, johon moottori 

asennetaan. Sen toimittamisen ehdoksi ei 

saa asettaa nimenomaisen pyynnön 

esittämistä tai lisätietojen antamista 

valmistajalle. 

Moottorin valmistajan on 10 vuoden ajan 

moottorin valmistuspäivän jälkeen 

annettava moottorin omistajan pyynnöstä 

vaatimustenmukaisuustodistuksesta 
kaksoiskappale, josta perittävän 

toimitusmaksun ei tule ylittää todistuksen 

antamisesta aiheutuvia kuluja. Todistuksen 

kaksoiskappaleen etupuolelle on 

merkittävä selvästi näkyvällä tavalla sana 

”kaksoiskappale”. 

Moottorin valmistajan on 10 vuoden ajan 

moottorin valmistuspäivän jälkeen 

annettava moottorin loppukäyttäjän 

pyynnöstä 

vaatimustenmukaisuusilmoituksesta 
kaksoiskappale, josta perittävän 

toimitusmaksun ei tule ylittää todistuksen 

antamisesta aiheutuvia kuluja. 

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen 
kaksoiskappaleen etupuolelle on 

merkittävä selvästi näkyvällä tavalla sana 

”kaksoiskappale”. 

3. Vaatimustenmukaisuustodistus on 

laadittava vähintään yhdellä unionin 

virallisista kielistä. Mikä tahansa 

jäsenvaltio voi pyytää, että 

vaatimustenmukaisuustodistus käännetään 

sen omalle viralliselle kielelle tai 

virallisille kielille. 

3. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on 

laadittava vähintään yhdellä unionin 

virallisista kielistä. Mikä tahansa 

jäsenvaltio voi pyytää moottorin 

valmistajalta, että 

vaatimustenmukaisuusilmoitus 
käännetään sen omalle viralliselle kielelle 

tai kielille. 

4. Vaatimustenmukaisuustodistukset 

allekirjoittamaan valtuutettujen 

henkilöiden on kuuluttava valmistajan 

organisaatioon, ja näillä henkilöillä on 

oltava organisaation johdon myöntämät 

asianmukaiset valtuudet ottaa 

kannettavaksi valmistajan täysi 

4. Vaatimustenmukaisuusilmoitukset 

allekirjoittamaan valtuutettujen 

henkilöiden on kuuluttava valmistajan 

organisaatioon, ja näillä henkilöillä on 

oltava organisaation johdon myöntämät 

asianmukaiset valtuudet ottaa 

kannettavaksi valmistajan täysi 
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lakisääteinen vastuu moottorin 

suunnittelusta ja valmistamisesta taikka 

moottorin tuotannon 

vaatimustenmukaisuudesta. 

lakisääteinen vastuu moottorin 

suunnittelusta ja valmistamisesta taikka 

moottorin tuotannon 

vaatimustenmukaisuudesta. 

5. Vaatimustenmukaisuustodistus on 

täytettävä kokonaisuudessaan, eikä siihen 

voida sisällyttää muita moottorin käyttöä 

koskevia rajoituksia kuin ne, joista on 

säädetty tässä asetuksessa tai joissain 

tämän asetuksen nojalla annettavissa 

delegoiduissa säädöksissä. 

5. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on 

täytettävä kokonaisuudessaan, eikä siihen 

voida sisällyttää muita moottorin käyttöä 

koskevia rajoituksia kuin ne, joista on 

säädetty tässä asetuksessa. 

6. Jäljempänä olevan 33 artiklan 2 

kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 

moottorityyppejä tai moottoriperheitä 

koskevan 

vaatimustenmukaisuustodistuksen 

otsikossa on oltava maininta ”liikkuviin 

työkoneisiin tarkoitettujen 

polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja 

tyyppihyväksyntään liittyvistä 

vaatimuksista [päiväys] annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o xx/xx 31 artiklan 

nojalla tyyppihyväksytyille moottoreille 

(tilapäinen hyväksyntä)”. 

 

7. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 

vaatimustenmukaisuustodistuksen malli, 

mukaan lukien tekniset ominaisuudet 

väärentämisen estämiseen. Tätä varten 

täytäntöönpanosäädöksissä on säädettävä 

turvapainoteknisistä ominaisuuksista, joilla 

todistuksessa käytettävä paperi voidaan 

suojata. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 54 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen viimeistään [31 päivänä 

joulukuuta 2016]. 

7. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 

vaatimustenmukaisuusilmoituksen malli, 

mukaan lukien tekniset ominaisuudet 

väärentämisen estämiseen. Tätä varten 

täytäntöönpanosäädöksissä on säädettävä 

turvapainoteknisistä ominaisuuksista, joilla 

vaatimustemukaisuusilmoituksessa 
käytettävä paperi voidaan suojata. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 54 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

 

 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Moottoreissa on oltava tämän asetuksen 

edellyttämä merkintä ennen kuin ne 

valmistuvat tuotantolinjalta. 

2. Sekä unionissa että unionin 

ulkopuolella valmistetuissa moottoreissa 

on oltava tämän asetuksen edellyttämä 

merkintä ennen kuin ne valmistuvat 

tuotantolinjalta. Tämä vaatimus ei vaikuta 

millään tavalla jäsenvaltioiden tai 

unionin lainsäädännön edellyttämiin 

muihin merkintöihin. 

 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Sen estämättä, mitä 5 artiklan 2 ja 

3 kohdassa sekä 17 artiklan 2 kohdassa 

vaaditaan, jäsenvaltioiden on annettava 

lupa sellaisten vaihtomoottoreiden 

markkinoille saattamiseen, jotka kuuluvat 

johonkin seuraavista luokista: 

 (a) luokkiin NRE, NRG tai NRS kuuluvat 

moottorit, jotka täyttävät raja-arvot, jotka 

korvattavan moottorin oli täytettävä, kun 

se saatettiin markkinoille;  

 (b) luokkiin RLL tai RLR kuuluvat 

moottorit, jotka täyttävät raja-arvot, jotka 

korvattavan moottorin oli täytettävä, kun 

se saatettiin markkinoille, jos korvattavan 

moottorin valmistuspäivä on 1 päivä 

tammikuuta 2012 tai sen jälkeen; 

 (c) luokkiin RLL tai RLR kuuluvat 

moottorit, jotka täyttävät raja-arvot, joita 

sovellettiin asianomaisen luokan 

soveltamisalaan kuuluviin moottoreihin 

31 päivänä joulukuuta 2011 markkinoille 

saattamisen osalta, jos korvattava 

moottori valmistettiin ennen kyseistä 

päivää tai sitä ennen ja uusimman 

sovellettavan vaiheen päästörajoja 

noudattavan vaihtomoottorin 
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asentaminen kyseiseen moottorivaunuun 

tai veturiin on teknisesti huomattavan 

vaikeaa; 

 (d) luokkiin NRE, NRG, NRS, RLL, RLR 

kuuluvat moottorit voivat olla 

samantehoisia tai tehokkaampia 

edellyttäen, että ne täyttävät tämän 

kohdan a, b ja c alakohdan vaatimukset. 

 

 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) edellä 4 a kohdassa tarkoitettu 

vaihtomoottoreiden markkinoille 

saattaminen. 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Valmistajan on säilytettävä luetteloista 

jäljennökset vähintään 20 vuoden ajan sen 

jälkeen, kun asianomaisen EU-

tyyppihyväksynnän voimassaolo on 

päättynyt. 

Valmistajan on säilytettävä luetteloista 

jäljennökset vähintään 10 vuoden ajan sen 

jälkeen, kun asianomaisen EU-

tyyppihyväksynnän voimassaolo on 

päättynyt. 

 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

39 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 39 a artikla 

 Maan alla työskentelevien 

kaivosteollisuuden työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden takaaminen 

 Jos sähkömoottoreita ei voida käyttää, 

maan alla käytettäviksi on valittava 

vähemmän saastuttavaa polttoaineitta, 

kuten nestekaasua, käyttäviä laitteita. 

Minkään yksittäisen moottorin päästöt 

eivät saa ylittää tasoja, jotka vastaavat 

puolta liitteessä II säädetyistä avointen 

tilojen sallituista rajoista. 

Perustelu 

Kaivosteollisuudessa on sovellettava erityisiä päästörajoja, koska fossiilisia polttoaineita 

käyttävät moottorit aiheuttavat merkittävän riskin työntekijöille. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unionin keskushallinnon 

verkkoympäristö ja tietokanta 

Tietojenvaihto sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän kautta 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa EU-

tyyppihyväksyntöjä koskevien tietojen 

sähköistä vaihtoa varten unionin 

keskushallinnon digitaalisen 

verkkoympäristön. Kyseistä 

verkkoympäristöä tulee käyttää tämän 

asetuksen soveltamiseen liittyvään 

1. EU-tyyppihyväksyntöjä koskevien 

tietojen sähköinen vaihto tapahtuu 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän kautta. 

Sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmää tulee käyttää 

tämän asetuksen soveltamiseen liittyvään 
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tiedonvaihtoon hyväksyntäviranomaisten 

välillä tai hyväksyntäviranomaisten ja 

komission välillä. 

tiedonvaihtoon hyväksyntäviranomaisten 

välillä tai hyväksyntäviranomaisten ja 

komission välillä. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Unionin keskushallinnon digitaaliseen 

verkkoympäristöön kuuluu lisäksi 

tietokanta, johon tämän asetuksen 

mukaisesti myönnettyjä EU-

tyyppihyväksyntöjä koskevat olennaiset 

tiedot keskitetysti kootaan ja jonka avulla 

nämä tiedot saatetaan 

hyväksyntäviranomaisten ja komission 

saataville. Tietokannan avulla kansalliset 

tietokannat voidaan liittää unionin 

keskustietokantaan, jos jäsenvaltioiden 

kanssa näin sovitaan. 

2. Kaikki tämän asetuksen mukaisesti 

myönnettyjä EU-tyyppihyväksyntöjä 

koskevat olennaiset tiedot kootaan 

keskitetysti sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään ja saatetaan 

hyväksyntäviranomaisten ja komission 

saataville tämän avulla. Tietokannan 

avulla kansalliset tietokannat voidaan 

liittää unionin keskustietokantaan, jos 

jäsenvaltioiden kanssa näin sovitaan. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevien 1–2 kohdan toteuttamisen 

jälkeen komissio laajentaa unionin 

keskushallinnon digitaalista 

verkkoympäristöä moduuleilla, jotka 

mahdollistavat seuraavat 

käyttötarkoitukset: 

3. Edellä olevien 1–2 kohdan toteuttamisen 

jälkeen komissio laajentaa 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmää moduuleilla, 

jotka mahdollistavat seuraavat 

käyttötarkoitukset: 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Komissiolle annetaan valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 

yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja 

menettelyt, jotka ovat tarpeen tässä 

artiklassa tarkoitetun unionin 

keskushallinnon verkkoympäristön ja 

tietokannan perustamiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 54 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

46 artikla Poistetaan. 

Valmistajan akkreditoidut omat tekniset 

tutkimuslaitokset 

 

1. Valmistajan akkreditoitu oma tekninen 

tutkimuslaitos voidaan nimetä ainoastaan 

toimintaluokkaan A kuuluviin toimiin, 

jotka koskevat teknisiä vaatimuksia, 

joiden osalta tämän asetuksen nojalla 

hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä 

sallitaan itsetestaus. Tämän teknisen 

tutkimuslaitoksen on oltava itsenäinen ja 

erillinen osa kyseistä yritystä, eikä se saa 

osallistua arvioimiensa moottoreiden 

suunnitteluun, valmistukseen, 

toimittamiseen tai huoltoon. 

 

2. Akkreditoidun oman teknisen 

tutkimuslaitoksen tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset: 

 

(a) akkreditoitu oma tutkimuslaitos on 

jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen 

nimeämä ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 

2 artiklan 11 kohdan määritelmän 

mukaisen kansallisen akkreditointielimen 
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tämän asetuksen 47 artiklassa 

tarkoitettujen standardien ja menettelyjen 

mukaisesti akkreditoima; 

(b) akkreditoitu oma tutkimuslaitos ja sen 

henkilöstö muodostavat tunnistettavan 

organisatorisen kokonaisuuden ja 

käyttävät sen yrityksen sisällä, jonka osa 

ne ovat, raportointimenetelmiä, jotka 

varmistavat niiden puolueettomuuden ja 

osoittavat sen asiaankuuluvalle 

kansalliselle akkreditointielimelle; 

 

(c) akkreditoitu oma tutkimuslaitos ja sen 

henkilöstö eivät osallistu toimintaan, joka 

voi olla ristiriidassa niiden suorittaman 

arvioinnin riippumattomuuden kanssa tai 

vaarantaa niiden luotettavuuden niiden 

toimintaluokkien toimissa, joita varten ne 

on nimetty; 

 

(d) akkreditoitu oma tutkimuslaitos 

tarjoaa palvelujaan yksinomaan 

yritykselle, jonka osa se on. 

 

3. Akkreditoitua omaa tutkimuslaitosta ei 

tarvitse ilmoittaa komissiolle 49 artiklan 

mukaisesti, mutta yrityksen, jonka osa 

laitos on, tai kansallisen 

akkreditointielimen on nimeävän 

hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä 

toimitettava tutkimuslaitoksen 

akkreditointia koskevat tiedot kyseiselle 

viranomaiselle. 

 

4. Komissiolle annetaan 55 artiklan 

mukaisesti valta hyväksyä delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan ne 1 

kohdassa tarkoitetut tekniset vaatimukset, 

joiden osalta itsetestaus on sallittua. 

Kyseiset delegoidut säädökset annetaan 

viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016]. 

 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiolle siirretään valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

1. Komissiolle siirretään valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. Komissio perustaa 

sitä varten työryhmän, johon kuuluu 

työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaan 

liittyvien ryhmien edustajia. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

56 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 56 a artikla 

 Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 

muuttaminen 

 Lisätään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1024/20121a liitteeseen kohta seuraavasti: 

 "8 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 20xx/xx+ liikkuviin 

työkoneisiin tarkoitettujen 

polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja 

tyyppihyväksyntään liittyvistä 

vaatimuksista: 42 artikla. 

 * EUVL L xxx, xx.xx.xxxx, s. x.” 

 ______________ 

 +  [Virallinen lehti: lisätään 

asetuksen viitenumero ja päivämäärä ja 

täydennetään alaviitteet. 

 1 a Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

hallinnollisesta yhteistyöstä 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission 

päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta 

(IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, 

s. 1). 
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Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rajoittamatta II ja III luvun säännösten 

soveltamista tällä asetuksella ei mitätöidä 

mitään EU-tyyppihyväksyntää ennen 

liitteessä III tarkoitettuja moottorien 

markkinoille saattamisen päivämääriä. 

1. Rajoittamatta II ja III luvun säännösten 

soveltamista tällä asetuksella ei mitätöidä 

mitään EU-tyyppihyväksyntää tai 

poikkeusta ennen liitteessä III tarkoitettuja 

moottorien markkinoille saattamisen 

päivämääriä. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Hyväksyntäviranomaiset voivat jatkaa 

tyyppihyväksyntöjen myöntämistä tämän 

asetuksen voimaantulopäivänä 

sovellettavan asianmukaisen lainsäädännön 

mukaisesti liitteessä III tarkoitettuihin 

moottoreiden EU-tyyppihyväksynnän 

pakollisiin päivämääriin saakka. 

2. Hyväksyntäviranomaiset voivat jatkaa 

tyyppihyväksyntöjen ja poikkeusten 

myöntämistä tämän asetuksen 

voimaantulopäivänä sovellettavan 

asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti 

liitteessä III tarkoitettuihin moottoreiden 

EU-tyyppihyväksynnän pakollisiin 

päivämääriin saakka. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdan ja 17 

artiklan 2 kohdan soveltamista siirtymäajan 

moottoreita ja tapauksen mukaan koneita, 

joihin kyseisiä siirtymäajan moottoreita on 

asennettu, voidaan yhä saattaa markkinoille 

siirtymäaikana sillä edellytyksellä, että 

kone, johon siirtymäajan moottori on 

5. Rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdan ja 

17 artiklan 2 kohdan soveltamista 

siirtymäajan moottoreita ja tapauksen 

mukaan koneita, joihin kyseisiä 

siirtymäajan moottoreita on asennettu, 

voidaan yhä saattaa markkinoille 

siirtymäaikana sillä edellytyksellä, että 
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asennettu, on valmistettu vuoden sisällä 

siirtymäajan alkamisesta. 

kone, johon siirtymäajan moottori on 

asennettu, on valmistettu viimeistään 18 

kuukautta ennen siirtymäajan alkamista, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/57/EY1a ja asetuksen 

komission asetuksen (EU) 

N:o 1302/20141b soveltamista. 

 ______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 

17 päivänä kesäkuuta 2008, 

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) 

(EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1) 

 1 b Komission asetus (EU) N:o 

1302/2104, annettu 18 päivänä 

marraskuuta 2014, Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston 

osajärjestelmää "veturit ja 

henkilöliikenteen liikkuva kalusto" 

koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä 

eritelmästä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 

228). 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Luokkaan NRE kuuluvien moottoreiden 

osalta jäsenvaltioiden tulee voida pidentää 

siirtymäaikaa ja ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua 12 kuukauden 

ajanjaksoa ylimääräisillä 12 kuukaudella 

sellaisten alkuperäisten laitevalmistajien 

tapauksessa, joiden kokonaisvuosituotanto 

on alle 50 polttomoottoreilla varustettujen 

liikkuvien työkoneiden yksikköä. Tässä 

kohdassa tarkoitetun 

kokonaisvuosituotannon laskemiseksi 

kaikki sellaiset alkuperäiset 

laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman 

Luokkaan NRE kuuluvien moottoreiden 

osalta jäsenvaltioiden tulee voida pidentää 

siirtymäaikaa ja ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua 18 kuukauden 

ajanjaksoa ylimääräisillä 12 kuukaudella 

sellaisten alkuperäisten laitevalmistajien 

tapauksessa, joiden kokonaisvuosituotanto 

on alle 100 polttomoottoreilla varustettujen 

liikkuvien työkoneiden yksikköä. Tässä 

kohdassa tarkoitetun 

kokonaisvuosituotannon laskemiseksi 

kaikki sellaiset alkuperäiset 

laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman 
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luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

hallinnassa, katsotaan yhdeksi 

alkuperäiseksi laitevalmistajaksi. 

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

hallinnassa, katsotaan yhdeksi 

alkuperäiseksi laitevalmistajaksi. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Luokkaan NRE kuuluvien 

ajoneuvonostureissa käytettyjen 

moottoreiden osalta jäsenvaltioiden on 

voitava pidentää ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua siirtymäaikaa 

ylimääräisillä 12 kuukaudella. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 7 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) 18 kuukautta liitteessä III asetetusta 

moottorien markkinoille saattamisen 

päivämäärästä lukien 5 kohdan 

ensimmäisen alakohdan tapauksessa 

(a) 24 kuukautta liitteessä III asetetusta 

moottorien markkinoille saattamisen 

päivämäärästä lukien 5 kohdan 

ensimmäisen alakohdan tapauksessa 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 7 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) 30 kuukautta liitteessä III asetetusta 

moottorien markkinoille saattamisen 

päivämäärästä lukien 5 kohdan toisen 

alakohdan tapauksessa. 

(b) 36 kuukautta liitteessä III asetetusta 

moottorien markkinoille saattamisen 

päivämäärästä lukien 5 kohdan toisen 

alakohdan tapauksessa. 
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Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – Taulukko I-5: Asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWP alaluokat 

 

Komission teksti 

Luokka Sytytystyyppi Nopeusmoodi Tehoalue 

(kW) 

Alaluokka Vertailuteho 

IWP Kaikki 

Vaihtuva 

37≤P<75 IWP -v-1 

Suurin nettoteho 

75≤P<130 IWP -v-2 

130≤P<300 IWP -v-3 

300≤P<1000 IWP -v-4 

P≥1000 IWP -v-5 

Vakio 

37≤P<75 IWP -c-1 

Nettonimellisteho 

75≤P<130 IWP -c-2 

130≤P<300 IWP -c-3 

300≤P<1000 IWP -c-4 

P≥1000 IWP -c-5 
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Tarkistus 

Luokka Sytytystyyppi Nopeusmoodi  Tilavuus 
Tehoalue 

(kW) 
Alaluokka Vertailuteho 

IWP Kaikki 

Vaihtuva 

til. < 0,9 P < 19 IWP -v-1 

Suurin nettoteho 

til. < 0,9 
19 ≤ P 

<37 
IWP -v-2 

til. < 0,9 
37 ≤ P < 

75 
IWP -v-3 

til. < 0,9 
75 ≤ P < 

600 
IWP -v-4 

0,9 ≤ til. 

< 1,2 
P≤600 IWP -v-5 

1,2 ≤ til. 

≤ 3,5 
P≤600 IWP -v-6 

3,5 ≤ til. 

≤ 7,0 
P≤600 IWP -v-7 

Kaikki P > 600 IWP -v-8 

Vakio 

til. < 0,9 P < 19 IWP -c-1 

Nettonimellisteho 
til. < 0,9 

19 ≤ P 

<37 
IWP -c-2 

til. < 0,9 
37 ≤ P < 

75 
IWP -c-3 
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til. < 0,9 
75 ≤ P < 

600 
IWP -c-4 

0,9 ≤ til. 

< 1,2 
P≤600 IWP -c-5 

1,2 ≤ til. 

≤ 3,5 
P≤600 IWP -c-6 

3,5 ≤ til. 

≤ 7,0 
P≤600 IWP -c-7 

Kaikki P > 600 IWP -c-8 
 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – Taulukko I-6: Asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWA alaluokat 

 

Komission teksti 

Luokka Sytytystyyppi  Nopeusmoodi Tehoalue (kW) Alaluokka Vertailuteho 

IWA Kaikki 

Vaihtuva 
560≤P<1000 IWA-v-1 

Suurin nettoteho 
P≥1000 IWA-v-2 

Vakio 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Nettonimellisteho 
P≥1000 IWA-c-2 
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Tarkistus 

Luokka 
 

Sytytystyyppi 
Nopeusmoodi  Tilavuus Tehoalue (kW) Alaluokka Vertailuteho 

IWA Kaikki 

Vaihtuva 

til. < 0,9 P < 19 IWA-v-1 

Suurin nettoteho 

til. < 0,9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

til. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

til. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0,9 ≤ til. < 1,2 P≤600 IWA-v-5 

1,2 ≤ til. ≤ 3,5 P≤600 IWA-v-6 

3,5 ≤ til. ≤ 7,0 P≤600 IWA-v-7 

Kaikki P > 600 IWA-v-8 

Vakio 

til. < 0,9 P < 19 IWA-c-1 

Nettonimellisteho 

til. < 0,9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

til. < 0,9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

til. < 0,9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0,9 ≤ til. < 1,2 P≤600 IWA-c-5 

1,2 ≤ til. ≤ 3,5 P≤600 IWA-c-6 

3,5 ≤ til. ≤ 7,0 P≤600 IWA-c-7 

Kaikki P > 600 IWA-c-8 
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Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – Taulukko II-5: Asetuksen 4 artiklan 5 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWP vaiheen V päästörajat 

 

Komission teksti 

Päästövaihe Moottorialaluokka Tehoalue Moottorin 

sytytystyyppi 

Hiilimonoksidi 

(CO) 

Hiilivedyt 

(HC) 

Typpioksidit 

(NOx) 

Hiukkasmassa 

(PM) 
Hiukkasten 

lukumäärä 

(PN) 

A-

kerroin 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Vaihe V IWP-v-1 IWP-c-1 37≤P<75 Kaikki 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Vaihe V IWP-v-2 IWP-c-2 75≤P<130 Kaikki 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Vaihe V IWP-v-3 IWP-c-3 130≤P<300 Kaikki 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Vaihe V IWP-v-4 IWP-c-4 300≤P<1000 Kaikki 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Vaihe V IWP-v-5 IWP-c-5 P>1000 Kaikki 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 
 

Tarkistus  

Päästövaihe Moottorialaluokka Tilavuus Nettotehoalue 
Moottorin 

sytytystyyppi 

Hiilimonoksidi 

(CO) 

Hiilivedyt 

(HC) 

Typpioksidit 

(NOx) 

Hiukkasmassa 

(PM) 

A-

kerroin 

     (L/syl.) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

Vaihe V IWP-v-1 IWP-c-1 til. < 0,9 P < 19 Kaikki 6,6(1) (HC+NOx≤7,5) 0,4 6 



 

PE557.123v02-00 82/88 RR\1074318FI.doc 

FI 

Vaihe V IWP-v-2 IWP-c-2 til. < 0,9 19 ≤ P <37 Kaikki 5,5 (HC+NOx≤4.7)(2) 0,3(2) 6 

Vaihe V IWP-v-3 IWP-c-3 til. < 0,9 37 ≤ P < 75 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤4.7)(2) 0,3(2) 6 

Vaihe V IWP-v-4 IWP-c-4 til. < 0,9 75 ≤ P < 600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,14 6 

Vaihe V IWP-v-5 IWP-c-5 
0,9 ≤ til. 

< 1,2 
P≤600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,12 6 

Vaihe V IWP-v-6 IWP-c-6 
1,2 ≤ til. 

≤ 3,5 
P≤600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,6) 0,10 6 

Vaihe V IWP-v-7 IWP-c-7 
3,5 ≤ til. 

≤ 7,0 
P≤600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,8)  0,10 6 

Vaihe V IWP-v-8 IWP-c-8 Kaikki P > 600 Kaikki 5,0 0,19 1,8 0,045 6 

_____________   

(1) 8.0 g/kWh for ≤ 8 kw 

  (2) Vaihtoehtoisesti nämä luokat voidaan sertifioida NOx + HC -tasolla 5,8 g/kW.hr ja hiukkastasolla 0.2 g/kW.hr. 
 

Perustelu 

Valitettavasti komission ehdotus ei vastaa mitään kansainvälisiä alusten moottoreita koskevaa normia, ja sen päästörajat pohjautuvat kuorma-

auton moottoreiden kokoisten moottoreiden maanteillä käytettävään tekniikkaan. Näitä päästörajoja ei voida soveltaa vesillä kulkevien alusten 

moottoreihin, mikä johtuu jäähdytysjärjestelmien rakenteen rajoituksista, pintalämpötilan rajoituksista sekä turvallisuutta koskevista seikoista. 

Korkeiden kustannusten vuoksi ala ei pystynyt saamaan aikaan toimivaa liiketoimintamallia erityistuotteiden kehittämiseksi kohtuulliseen hintaan 

tällä EU:n markkinoiden pienellä osalla. Ilman uusia tuotteita ala joutuisi käyttämään edelleen nykyisiä moottoreita, joiden päästöt ovat 

suuremmat. Tällä tarkistuksella kuitenkin mukautetaan sisävesiväylien käyttövoimamoottoreiden raja-arvot meripäästöjen raja-arvoja koskevaan 

asetukseen US 40CFR1042, joka mahdollistaa Yhdysvaltojen markkinoille kehitettyjen moottoreiden toimittamisen ja vähentää silti päästöjä 80 
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prosenttia tämänhetkisiin sisävesiväylien käyttövoimamoottoreiden päästöjen raja-arvoihin nähden. 

 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – Taulukko II-6: Asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa määritellyn moottoriluokan IWA vaiheen V päästörajat 

 

Komission teksti 

Päästövaihe Moottorialaluokka Tehoalue Moottorin 

sytytystyyppi 

Hiilimonoksidi 

(CO) 

Hiilivedyt 

(HC) 

Typpioksidit 

(NOx) 

Hiukkasmassa 

(PM) 

Hiukkasten 

lukumäärä 

(PN) 

A-

kerroin 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Vaihe V 
IWA-v-1 IWA-c-

1 
560≤P<1000 Kaikki 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Vaihe V 
IWA-v-2 IWA-c-

2 
P≥1000 Kaikki 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Tarkistus  

Päästövaihe Moottorialaluokka Tilavuus Nettotehoalue 
Moottorin 

sytytystyyppi 

Hiilimonoksidi 

(CO) 

Hiilivedyt 

(HC) 

Typpioksidit 

(NOx) 

Hiukkasmassa 

(PM) 

A-

kerroin 

     (L/syl.) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

Vaihe V 
IWA-v-1 IWA-c-

1 
til. < 0,9 P < 19 Kaikki 6,6(1) (HC+NOx≤7,5) 0,4 6 
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Vaihe V 
IWA-v-2 IWA-c-

2 
til. < 0,9 19 ≤ P <37 Kaikki 5,5 (HC+NOx≤4.7) (2) 0,3(2) 6 

Vaihe V IWA-v-3 IWA-c-3 til. < 0,9 37 ≤ P < 75 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤4.7) (2) 0,3(2) 6 

Vaihe V IWA-v-4 IWA-c-4 til. < 0,9 75 ≤ P < 600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,14 6 

Vaihe V IWA-v-5 IWA-c-5 
0,9 ≤ til. 

< 1,2 
P≤600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,4) 0,12 6 

Vaihe V IWA-v-6 IWA-c-6 
1,2 ≤ til. 

≤ 3,5 
P≤600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,6) 0,10 6 

Vaihe V IWA-v-7 IWA-c-7 
3,5 ≤ til. 

≤ 7,0 
P≤600 Kaikki 5,0 (HC+NOx≤5,8)  0,10 6 

Vaihe V IWA-v-8 IWA-c-8 Kaikki P > 600 Kaikki 5,0 0,19 1,8 0,045 6 

______________ 

(1) 8.0 g/kWh for ≤ 8 kw 

(2) Vaihtoehtoisesti nämä luokat voidaan sertifioida NOx + HC -tasolla 5,8 g/kW.hr ja hiukkastasolla 0.2 g/kW.hr. 
 

Perustelu 

Asennetuilla apumoottoreilla on sama tekniset asennusta rajoittavat tekijät kuin käyttövoiman lähteenä käytettävillä moottoreilla. Siksi 

moottoreiden valmistajat käyttävät apumoottoreina periaatteessa samoja moottoreita kuin käyttövoiman lähteenä, minkä vuoksi sovelletaan samoja 

päästörajoja. Tämä on tunnustettu Yhdysvaltojen asetuksessa 40CFR1042, jonka mukaan käyttövoimana käytettäviin moottoreihin ja 

apumoottoreihin sovelletaan samoja päästörajoja. 
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