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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT,

vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2020. aastal, 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega 

muudetakse määruse (EL) 2016/1628 üleminekusätteid, et võimaldada toime tulla 

COVID-19 kriisi mõjuga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

1 11. juuni 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seisukoht.
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/16281 on sätestatud nõuded, 

mis on seotud väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate eri tüüpi mootorite 

gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnormide ja ELi 

tüübikinnitusmenetlustega. 

(2) Määruses (EL) 2016/1628 on tootjatele selge ja põhjaliku teabe andmiseks sätestatud 

uute heite piirnormide, nn V etapi piirnormide väärtuste kohaldamise kuupäevad ja 

sobiv ajavahemik üleminekuks piirnormide V etappi, ning samal ajal aitab see 

tunduvalt vähendada tüübikinnitusasutuste halduskoormust. 

(3) COVID-19 puhang on põhjustanud häireid oluliste masinaosade ja -komponentide 

tarneahelas ning see on tekitanud viivitusi mootorite ja selliste masinate tootmises, 

millele paigaldatakse mootorid, mis vastavad võrreldes V etapi piirnormide 

väärtustega vähem rangetele heite piirnormide väärtustele ja mis tuleb turule lasta 

enne määruses (EL) 2016/1628 sätestatud kuupäevi.

(4) COVID-19 puhangust põhjustatud häirete tulemusel on väga tõenäoline, et 

väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate tootjad, määruses (EL) 2016/1628 

osutatud kui „algseadme valmistajad“, ei suuda ilma suuremat majanduslikku kahju 

kandmata tagada, et määruse (EL) 2016/1628 kohaselt üleminekuperioodiga 

hõlmatud mootorite ja kõnealuste mootoritega varustatud liikurmasinate puhul 

järgitakse nimetatud määruses sätestatud tähtpäevi.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, 
mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite 
gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud 
nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning 
muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, 
lk 53).
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(5) Kehtivaid olusid arvestades ja selleks et tagada siseturu tõrgeteta toimimine ja 

õiguskindlus ning hoida ära võimalikke turuhäireid, on vaja pikendada määruse 

(EL) 2016/1628 teatavate üleminekusätete kohaldamise tähtaegu.

(6) Kuna üleminekusätete kohaldamise tähtaja pikendamisel ei ole keskkonnamõju, sest 

asjaomased üleminekumootorid on juba toodetud, ning arvestades asjaolu, et 

COVID-19 põhjustatud häirest tulenevate viivituste täpset kestust on raske ette näha, 

tuleks asjaomaseid tähtaegu pikendada 12 kuu võrra.

(7) Kuna käesoleva määruse eesmärki – pikendada määruse (EL) 2016/1628 teatavate 

üleminekusätete kohaldamise tähtaegu – ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 

küll aga saab seda meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, 

võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale.
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(8) Võttes arvesse COVID-19 puhangust tingitud erakorralistest asjaoludest tulenevat 

kiireloomulisust, peetakse asjakohaseks teha erand Euroopa Liidu lepingule, Euroopa 

Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule 

lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 

osutatud kaheksa nädala pikkusest tähtajast.

(9) Määrust (EL) 2016/1628 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10) Pidades silmas asjaolu, et määrusega (EL) 2016/1628 teatavate mootorite 

alamkategooriate jaoks ette nähtud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020 ning 

et algseadme valmistajad võivad nende alamkategooriate jaoks ette nähtud 

üleminekumootoritega varustatud väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid toota 

kuni 30. juunini 2020, peaks käesolev määrus jõustuma kiireloomulisena Euroopa 

Liidu Teatajas avaldamise päeval ja seda tuleks kohaldada alates 1. juulist 2020. 

Selline kohaldamine on põhjendatud COVID-19 puhangu ettenägematu ja äkilise 

olemusega ning vajadusega tagada õiguskindlus ja algseadmete valmistajate 

võrdne kohtlemine sõltumata sellest, kas nad toodavad väljaspool teid kasutatavaid 

liikurmasinaid enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/1628 artiklit 58 muudetakse järgmiselt:

1) lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

a) teine lõik asendatakse järgmisega:

„NRE-kategooria alamkategooriate puhul, mille V etapi mootorite turule 

laskmise kuupäev on III lisa kohaselt 1. jaanuar 2020, annavad liikmesriigid 

üleminekuperioodi pikendamise loa ning pikendavad esimeses lõigus osutatud 

18-kuulist perioodi veel 12 kuu võrra algseadme valmistajate puhul, kes 

toodavad aastas kokku alla 100 sisepõlemismootoriga varustatud väljaspool 

teid kasutatava liikurmasina. Kogu aastase tootmiskoguse arvutamiseks 

käsitatakse ühe tootjana kõiki sama füüsilise või juriidilise isiku juhtimise all 

tegutsevaid algseadme valmistajaid.“; 

b) kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„NRE-kategooria alamkategooriate puhul, mille liikurkraanades kasutatavate 

V etapi mootorite turule laskmise kuupäev on III lisa kohaselt 1. jaanuar 2020, 

pikendatakse esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi ja 18-kuulist 

perioodi 12 kuu võrra.“;
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c) lisatakse järgmine lõik: 

„Kõigi alamkategooriate puhul, mille V etapi mootorite turule laskmise 

kuupäev on III lisa kohaselt 1. jaanuar 2019, välja arvatud neljandas lõigus 

nimetatud mootorite puhul, pikendatakse esimeses lõigus osutatud 

üleminekuperioodi ja 18-kuulist perioodi 12 kuu võrra.“;

2) lõikesse 7 lisatakse järgmine punkt:

„d) 36 kuud alates III lisas osutatud kohaldatavast mootorite turule laskmise 

kuupäevast lõike 5 viiendas lõigus sätestatud juhul.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


