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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)
2016/1628,
annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,
liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja
hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä
vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013
muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja
kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
I LUKU
KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Kohde
1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan kaasu- ja hiukkaspäästöjä koskevat
raja-arvot sekä EU-tyyppihyväksyntään liittyvät hallinnolliset ja tekniset
vaatimukset kaikkien 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen moottoreiden
osalta.
Tässä asetuksessa asetetaan myös sellaisiin liikkuviin työkoneisiin liit
tyviä tiettyjä velvoitteita, joihin ollaan asentamassa tai joihin on asen
nettu 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu moottori, tällaisten moottoreiden
kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvojen osalta.
2.
Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi sellaisten 2 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettujen moottoreiden markkinavalvontaa koskevat vaatimuk
set, jotka on asennettu tai jotka on tarkoitettu asennettaviksi liikkuviin
työkoneisiin ja jotka ovat EU-tyyppihyväksynnän alaisia.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 4 artiklan 1 kohdassa vahvistet
tuihin luokkiin kuuluviin moottoreihin, jotka on asennettu tai jotka on
tarkoitettu asennettaviksi liikkuviin työkoneisiin, ja tällaisten moottorei
den kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin liittyvien näkökohtien
osalta myös kyseisiin liikkuviin työkoneisiin.
2.
Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, jotka on tarkoitettu seuraa
viin käyttökohteisiin:
a) käyttövoimaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vin 2007/46/EY (1) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoi
hin;
b) käyttövoimaksi asetuksen (EU) N:o 167/2013 3 artiklan 8 kohdassa
määriteltyihin maa- ja metsätaloudessa käytettäviin traktoreihin;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä
syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillis
ten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263,
9.10.2007, s. 1).
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c) käyttövoimaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 168/2013 (1) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin;
d) paikallaan seisoviin koneisiin;
e) merialuksiin, joiden käyttö edellyttää voimassa olevaa purjehduslu
paa tai turvallisuuskirjaa;
f)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/1629 (2)
määriteltyihin aluksiin, jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan;

g) käyttövoimaksi tai avustaviin tarkoituksiin sisävesialuksiin, joiden
nettoteho on vähemmän kuin 19 kW;
h) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/53/EU (3) 3 ar
tiklan 1 alakohdassa määriteltyihin vesikulkuneuvoihin;
i)

komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 (4) 2 artiklan a alakoh
dassa määriteltyihin ilma-aluksiin;

j)

huviajoneuvoihin, lukuun ottamatta moottorikelkkoja, mönkijöitä ja
rinnakkain istuttavia maastoajoneuvoja;

k) yksinomaan kilpailukäytössä oleviin tai yksinomaan kilpailukäyt
töön tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja koneisiin;
l)

eurooppalaisessa standardissa (5) määriteltyihin ja sen soveltamis
alaan kuuluviin kannettaviin palopumppuihin;

m) ajoneuvojen tai koneiden pienoismalleihin tai pienoiskokoisiin jäl
jennöksiin, jotka on valmistettu alkuperäistä konetta ja ajoneuvoa
pienempään kokoon huvitarkoituksia varten, ja joiden nettoteho on
vähemmän kuin 19 kW.

3 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ’liikkuvilla työkoneilla’ kaikkia korilla varustettuja tai korittomia,
pyörällisiä tai pyörättömiä liikkuvia koneita, siirrettäviä laitteita tai
ajoneuvoja, joita ei ole tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kul
jetukseen tieliikenteessä, myös sellaisten ajoneuvojen alustaan asen
nettuja koneita, jotka on tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kul
jetukseen tieliikenteessä;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päi
vänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien
hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1629, annettu 14 päi
vänä syyskuuta 2016, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin
2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (ks.
tämän virallisen lehden s. 118).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä
marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90).
(4) Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,
ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoi
suuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henki
löstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).
5
( ) Eurooppalainen standardi EN 14466 +A1: 2009 (Palopumput – Moottoriruis
kut – Turvallisuus- ja suoritusvaatimukset, testit).
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2) ’EU-tyyppihyväksynnällä’ menettelyä, jossa hyväksyntäviranomai
nen varmentaa, että moottorityyppi tai moottoriperhe täyttää sitä
koskevat tämän asetuksen hallinnolliset säännökset ja tekniset vaa
timukset;
3) ’kaasupäästöillä’ seuraavia moottorista vapautuvia ilmaa pilaavia
aineita kaasumaisessa muodossaan: hiilimonoksidia (CO), hiilive
tyjä (HC) ja typen oksideja (NOx); typen oksideja ovat typpimo
noksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2), jotka ilmoitetaan typpidioksi
diekvivalenttina (NO2);
4) ’hiukkasilla’ tai ’PM’:llä sellaisten moottorista vapautuvaan pako
kaasuun sisältyvien aineiden massaa, jotka jäävät tiettyyn suodatin
materiaaliin sen jälkeen, kun kaasu on laimennettu puhtaalla, suo
datetulla ilmalla siten, että lämpötila on enintään 325 K (52 °C);
5) ’hiukkasten lukumäärällä’ tai’PN’:llä sellaisten moottorista vapau
tuvien kiinteiden hiukkasten lukumäärää, joiden läpimitta on suu
rempi kuin 23 nm;
6) ’hiukkaspäästöillä’ moottorista vapautuvia aineita, joita mitataan
PM:n tai PN:n perusteella;
7) ’polttomoottorilla’ tai’moottorilla’ energiamuunninta, joka ei ole
kaasuturbiini ja joka on suunniteltu muuntamaan kemiallinen ener
gia (syöte) mekaaniseksi energiaksi (tuotos) sisäisen palamisproses
sin avulla; siihen kuuluu, sikäli kuin tällaiset on asennettu, II ja III
luvun noudattamiseksi edellytettävä päästöjenrajoitusjärjestelmä
sekä moottorin elektronisen ohjausyksikön (taikka ohjausyksiköi
den) ja muun voimalaitteen tai liikkuvan työkoneen muun hallinta
yksikön välillä oleva tietoliikenneliitäntä (laitteisto ja viestit);
8) ’moottorityypillä’ sellaisten moottoreiden ryhmää, jotka eivät eroa
toisistaan moottorin olennaisten ominaisuuksien osalta;
9) ’moottoriperheellä’ valmistajan luomaa sellaisten moottorityyppien
ryhmittelyä, joilla on suunnittelultaan samanlaiset pakokaasupääs
töominaisuudet ja jotka ovat sovellettavien päästöraja-arvojen mu
kaiset;
10) ’perusmoottorilla’ moottorityyppiä, joka on valittu moottoriper
heestä siten, että sen päästöominaisuudet edustavat tälle moottori
perheelle tyypillisiä päästöominaisuuksia;
11) ’vaihtomoottorilla’ moottoria,
a) jonka yksinomaisena käyttötarkoituksena on korvata markki
noille jo saatettu, liikkuvaan työkoneeseen asennettu moottori; ja
b) joka on sellaisen päästövaiheen mukainen, joka on moottorin
vaihdon ajankohtana sovellettavaa päästövaihetta alempi;
12) ’käytössä olevalla moottorilla’ moottoria, joka on käytössä liikku
vassa työkoneessa sen normaalien käyttötapojen, -olosuhteiden ja
-kuormitusten mukaisesti ja jota käytetään 19 artiklassa tarkoitettu
jen, päästöjen seurantaan liittyvien testien suorittamisessa;
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13) ’puristussytytysmoottorilla’ moottoria, joka toimii puristussytytys
periaatteella;
14) ’kipinäsytytysmoottorilla’ moottoria, joka toimii kipinäsytytysperi
aatteella;
15) ’kannettavalla kipinäsytytysmoottorilla’ kipinäsytytysmoottoria,
jonka vertailuteho on vähemmän kuin 19 kW ja jota käytetään
laitteessa, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:
a) laitteen käyttäjä kantaa laitetta ajan, kun sitä käytetään tarkoi
tukseensa,
b) laite toimii eri asennoissa, esimerkiksi ylösalaisin tai sivuttain,
laitteen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoitusten saavuttamiseksi;
c) laitteen kuivapaino (moottori mukaan lukien) on vähemmän
kuin 20 kilogrammaa, ja ainakin yksi seuraavista edellytyksistä
täyttyy:
i)

käyttäjä joko tukee fyysisesti tai kantaa laitetta koko ajan,
kun sitä käytetään tarkoitukseensa;

ii) käyttäjä tukee fyysisesti laitetta tai säätää sen asentoa koko
ajan, kun sitä käytetään tarkoitukseensa;
iii) laitetta käytetään generaattorissa tai pumpussa;
16) ’nestemäisellä polttoaineella’ polttoainetta, joka on nestemäisessä
tilassa standardiolosuhteissa (298 K, absoluuttinen ympäröivä paine
101,3 kPa);
17) ’kaasumaisella polttoaineella’ polttoainetta, joka on täysin kaa
sumainen standardiolosuhteissa (298 K, absoluuttinen ympäröivä
paine 101,3 kPa);
18) ’kaksipolttoainemoottorilla’ moottoria, joka on suunniteltu toimi
maan samanaikaisesti nestemäisellä polttoaineella ja kaasumaisella
polttoaineella siten, että kumpaakin polttoainetta syötetään erikseen
ja että yhden polttoaineen kulutuksen määrä suhteessa toisen poltto
aineen kulutuksen määrään voi vaihdella toiminnan mukaisesti;
19) ’yksipolttoainemoottorilla’ moottoria, joka ei ole kaksipolttoaine
moottori;
20) ’kaasuenergiasuhteella’ tai’GER’:llä kaksipolttoainemoottorin ta
pauksessa kaasumaisen polttoaineen energiasisällön suhdetta mo
lempien polttoaineiden energiasisältöön; yksipolttoainemoottorin ta
pauksessa kaasuenergiasuhde on arvoltaan joko 1 tai 0 polttoaine
tyypin mukaan;
21) ’vakionopeusmoottorilla’ moottoria, jonka EU-tyyppihyväksyntä on
rajoitettu vakionopeuskäyttöön, lukuun ottamatta moottoreita, joi
den vakionopeuden säätimen toiminto on poistettu tai pois käytöstä;
siinä voi olla joutokäyntinopeus, jota voidaan käyttää käynnistyk
sessä taikka sammutuksessa, ja se voi olla varustettu säätimellä,
joka on mahdollista asettaa eri nopeuksille silloin, kun moottori
on pysähdyksissä;
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22) ’vaihtuvanopeuksisella moottorilla’ moottoria, joka ei ole vakiono
peusmoottori;
23) ’vakionopeuskäytöllä’ moottorin käyttöä säätimellä, joka valvoo
automaattisesti käyttäjän ohjaussyötettä ja pitää moottorin käyntino
peuden samana myös kuormituksen vaihdellessa;
24) ’apumoottorilla’ moottoria, joka on asennettu tai tarkoitettu asen
nettavaksi liikkuvaan työkoneeseen ja joka ei anna suoraan eikä
välillisesti käyttövoimaa;
25) ’nettoteholla’ kilowatteina ilmaistua moottorin tehoa, joka mitataan
testipenkissä kampiakselin tai vastaavan päästä UNECE-säännössä
nro 120 säädetyn polttomoottoreiden tehon mittausmenetelmän mu
kaisesti 25 artiklan 2 kohdassa mainittua vertailupolttoainetta tai
polttoaineyhdistelmää käyttämällä;
26) ’vertailuteholla’ nettotehoa, jota käytetään moottoriin sovellettavien
päästöraja-arvojen määrittämiseen;
27) ’nettonimellisteholla’ kilowatteina ilmaistua valmistajan ilmoittamaa
moottorin nettotehoa nimellisnopeudella;
28) ’suurimmalla nettoteholla’ nettotehon suurinta arvoa moottorityypin
nimellisen täyden kuormituksen tehokäyrällä;
29) ’nimellisnopeudella’ valmistajan suunnittelemaa suurinta moottorin
rajoittimen sallimaa täyskuormitusnopeutta tai, jos rajoitinta ei ole,
valmistajan määrittämää nopeutta, jolla moottori saavuttaa suurim
man nettotehon;
30) ’moottorin valmistuspäivällä’ kuukautena ja vuotena ilmaistavaa
päivämäärää, jona moottori läpäisee tuotantolinjalta valmistumisen
jälkeen viimeisen tarkastuksen ja on valmis toimitettavaksi tai va
rastoitavaksi;
31) ’siirtymäajalla’ liitteessä III vahvistetun, vaiheen V moottoreiden
markkinoille saattamisen päivämäärien jälkeistä 24 kuukauden ajan
jaksoa;
32) ’siirtymäajan moottorilla’ moottoria, jonka valmistuspäivä edeltää
liitteessä III vahvistettua vaiheen V moottoreiden markkinoille saat
tamisen päivämäärää ja joka täyttää jonkin seuraavista vaatimuksis
ta:
a) se on 5 päivänä lokakuuta 2016 sovellettavassa asiaankuu
luvassa lainsäädännössä määriteltyjen uusimpien sovellettavien
päästöraja-arvojen mukainen; tai
b) se kuuluu sellaiselle tehoalueelle tai sitä käytetään taikka se on
tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa sovelluksessa, jota eivät kos
keneet päästöraja-arvot ja jolta ei edellytetty tyyppihyväksyntää
unionin tasolla 5 päivänä lokakuuta 2016;
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33) ’liikkuvan työkoneen valmistuspäivällä’ koneen lakisääteisessä mer
kinnässä mainittua kuukautta ja vuotta tai, jos lakisääteistä merkin
tää ei ole, sitä kuukautta ja vuotta, jona kone läpäisee tuotantolin
jalta valmistumisensa jälkeen lopputarkastuksen;

34) ’sisävesialuksella’ alusta, joka kuuluu direktiivin (EU) 2016/1629
soveltamisalaan;

35) ’generaattorikoneistolla’ itsenäisesti toimivaa liikkuvaa työkonetta,
joka ei ole osa voimalinjaa ja joka on ensi sijassa tarkoitettu tuotta
maan sähkötehoa;

36) ’paikallaan seisovalla koneella’ konetta, joka on tarkoitus asentaa
pysyvästi yhteen paikkaan ensimmäisellä käyttökerralla ja jota ei
ole tarkoitus siirtää teitse tai muulla tavalla, paitsi silloin, kun se
toimitetaan valmistuspaikasta paikkaan, johon se ensi kertaa asen
netaan;

37) ’pysyvästi asennetulla’ kohdetta, joka on pultattu kiinni tai muulla
tavalla lujasti kiinnitetty alustaan tai muuhun kiinnityspintaan niin,
että sen irrottaminen edellyttää työkalujen tai laitteiden käyttöä,
jolloin moottoria on mahdollista käyttää vain yhdessä rakennuksen,
rakenteen, laitoksen tai laitteiston kohdassa;

38) ’moottorikelkalla’ omalla käyttövoimallaan kulkevaa konetta, joka
on tarkoitettu maastossa liikkumiseen ensisijaisesti lumen päällä,
joka kulkee lumeen kosketuksissa olevilla teloilla, jota ohjataan
lumeen kosketuksissa olevalla suksella (tai suksilla) ja jonka kuor
mittamaton enimmäismassa on ajokunnossa 454 kg (painoon laske
taan mukaan vakiovarusteet, jäähdytysnesteet, voiteluaineet, poltto
aineet ja työkalut muttei valinnaisia varusteita eikä kuljettajaa);

39) ’mönkijällä’ moottoriajoneuvoa, jolle moottori antaa käyttövoiman
ja joka on ensisijaisesti tarkoitettu liikkumiseen päällystämättömillä
pinnoilla vähintään neljällä matalapainerenkaisella pyörällä ja jossa
on joko vain kuljettajan käyttöön tarkoitettu satulaistuin taikka kul
jettajan käyttöön tarkoitettu satulaistuin ja istuin enintään yhdelle
matkustajalle sekä ohjaustanko;

40) ’rinnakkain istuttavalla maastoajoneuvolla’ omalla käyttövoimallaan
kulkevaa, kuljettajan ohjaamaa, niveletöntä ajoneuvoa, joka on en
sisijaisesti tarkoitettu liikkumiseen päällystämättömillä pinnoilla vä
hintään neljällä pyörällä, jonka kuormittamaton vähimmäismassa on
ajokunnossa 300 kg (tähän painoon lasketaan mukaan vakiovarus
teet, jäähdytysnesteet, voiteluaineet, polttoaineet ja työkalut muttei
valinnaisia varusteita eikä kuljettajaa) ja jonka rakenteellinen enim
mäisnopeus on 25 km/h tai enemmän; ajoneuvo on lisäksi tarkoi
tettu henkilöiden ja/tai tavaroiden kuljetukseen sekä/taikka laitteiden
vetämiseen ja työntämiseen, sitä ohjataan muulla säätimellä kuin
ohjaustangolla, se soveltuu huvi- tai hyötykäyttöön ja se voi kul
jettaa enintään kuutta henkilöä (ajoneuvon kuljettaja mukaan luki
en), jotka istuvat rinnakkain yhdellä tai useammalla istuimella, jotka
eivät ole satulaistuimia;
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41) ’raideliikenteen kulkuneuvolla’ liikkuvaa työkonetta, jota käytetään
yksinomaan raiteilla;

42) ’veturilla’ raideliikenteen kulkuneuvoa, joka on suunniteltu anta
maan suoraan omien pyöriensä kautta tai välillisesti muiden raidelii
kenteen kulkuneuvojen pyörien kautta käyttövoimaa itselleen sekä
muille rahdin, matkustajien ja varusteiden kuljetukseen tarkoitetuille
raideliikenteen kulkuneuvoille ja jota itseään ei ole suunniteltu
taikka tarkoitettu rahdin tai matkustajien kuljetukseen sen omaa
käyttöhenkilöstöä lukuun ottamatta;

43) ’moottorivaunulla’ raideliikenteen kulkuneuvoa, jonka tarkoitus on
antaa itselleen käyttövoimaa joko suoraan omien pyöriensä kautta
tai välillisesti muiden raideliikenteen kulkuneuvojen pyörien kautta
ja joka on nimenomaisesti tarkoitettu tavaroiden tai matkustajien tai
näiden molempien kuljetukseen ja joka ei ole veturi;

44) ’raideliikenteen apukulkuneuvolla’ raideliikenteen kulkuneuvoa,
joka ei ole moottorivaunu eikä veturi vaan jokin muu raideliiken
teen kulkuneuvo, kuten kiskoihin tai muuhun rautatieinfrastruktuu
riin liittyvien huolto-, rakennus- tai nostotöiden suorittamiseen ni
menomaisesti tarkoitettu kulkuneuvo;

45) ’ajoneuvonosturilla’ omalla käyttövoimallaan liikkuvaa kääntönos
turia, jota voidaan liikutella tiellä tai maastossa taikka molemmissa
ja jonka vakavuus saadaan aikaan painovoimalla ja joka on varus
tettu renkailla, telaketjuilla tai muilla liikkumisapuneuvoilla;

46) ’lumilingolla’ omalla käyttövoimallaan kulkevaa konetta, jonka yk
sinomaisena tarkoituksena on luoda lunta päällystetyltä pinnalta
keräämällä lunta ja linkoamalla sitä voimalla sivuun heittotorven
kautta;

47) ’asettamisella saataville markkinoilla’ moottorin tai liikkuvan työ
koneen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhtey
dessä jakelua taikka käyttöä varten maksua vastaan tai ilmaiseksi;

48) ’markkinoille saattamisella’ moottorin tai liikkuvan työkoneen aset
tamista ensimmäisen kerran saataville unionin markkinoilla;

49) ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vas
tuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista moottoreiden EU-tyyppi
hyväksynnän taikka lupamenettelyn osa-alueista ja moottorituotan
non vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, ja joka myös vastaa
valmistettujen moottoreiden markkinavalvontaa koskevista seikois
ta, riippumatta siitä, osallistuuko tämä henkilö suoraan kaikkiin EUtyyppihyväksyntämenettelyn kohteena olevan moottorin suunnitte
lu- ja valmistusvaiheisiin;

50) ’valmistajan edustajalla’ tai’edustajalla’ unioniin sijoittautunutta
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka valmistaja kirjalli
sella toimeksiannolla asianmukaisesti nimeää edustamaan itseään
asioissa, jotka liittyvät hyväksyntäviranomaiseen tai markkinaval
vontaviranomaiseen ja toimimaan itsensä puolesta tämän asetuksen
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;
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51) ’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, joka saattaa markkinoille kolmannesta maasta pe
räisin olevan moottorin, riippumatta siitä, onko moottori jo asen
nettu liikkuvaan työkoneeseen vai ei;
52) ’jakelijalla’ toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oike
ushenkilöä, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka asettaa
moottorin saataville markkinoilla;
53) ’talouden toimijalla’ valmistajaa, valmistajan edustajaa, maahantuo
jaa tai jakelijaa;
54) ’alkuperäisellä laitevalmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä, joka valmistaa liikkuvia työkoneita;
55) ’hyväksyntäviranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, jonka jäsen
valtio on perustanut tai nimennyt ja ilmoittanut komissiolle ja jolla
on toimivalta
a) kaikilla moottorityyppien tai moottoriperheiden EU-tyyppihy
väksyntään liittyvillä osa-alueilla;
b) lupamenettelyssä;
c) myöntää ja tarvittaessa peruuttaa tai evätä EU-tyyppihyväksyntä,
sekä antaa EU-tyyppihyväksyntätodistuksia;
d) toimia muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten yhteyse
limenä;
e) nimetä tekniset tutkimuslaitokset; ja
f) varmistaa, että valmistaja täyttää velvoitteensa tuotannon vaa
timustenmukaisuuden osalta;
56) ’teknisellä tutkimuslaitoksella’ organisaatiota tai elintä, jonka hy
väksyntäviranomainen on nimennyt testauslaboratorioksi suoritta
maan testejä tai vaatimustenmukaisuuden arviointielimeksi suoritta
maan alkuarvioinnin ja muita testejä tai tarkastuksia hyväksyntävi
ranomaisen puolesta, tai viranomaista itseään silloin, kun se huo
lehtii näistä tehtävistä;
57) ’markkinavalvonnalla’ kansallisten viranomaisten toimintaa ja toi
menpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla saataville asetetut
moottorit ovat asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsää
dännön mukaisia;
58) ’markkinavalvontaviranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, joka
on vastuussa markkinavalvonnan toteuttamisesta kyseisen valtion
alueella;
59) ’kansallisella viranomaisella’ hyväksyntäviranomaista tai muuta vi
ranomaista, joka osallistuu liikkuviin työkoneisiin asennettaviksi
tarkoitettujen moottoreiden tai sellaisten liikkuvien työkoneiden,
joihin moottorit on asennettu, markkinavalvontaan, rajavalvontaan
tai markkinoille saattamiseen ja on näistä vastuussa jäsenvaltiossa;
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60) ’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei
ole valmistaja, alkuperäinen laitevalmistaja, maahantuoja tai jakeli
ja, ja joka on vastuussa liikkuvaan työkoneeseen asennetun moot
torin käytöstä;
61) ’päästöjenrajoitusstrategialla’ moottorin tai sellaisen liikkuvan työ
koneen, johon moottori on asennettu, kokonaisrakenteeseen kuu
luvaa rakennepiirrettä tai rakennepiirteiden kokonaisuutta, jonka
tarkoituksena on rajoittaa päästöjä;
62) ’päästöjenrajoitusjärjestelmällä’ laitetta, järjestelmää tai rakenteen
osaa, jota käytetään päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen;
63) ’estostrategialla’ päästöjenrajoitusstrategiaa, joka vähentää päästö
jenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta ympäröivissä olosuhteissa tai
moottorin käyttöolosuhteissa joko koneen tavanomaisen toiminnan
aikana tai EU-tyyppihyväksynnän testausmenettelyjen ulkopuolella;
64) ’elektronisella ohjausyksiköllä’ moottorissa olevaa elektronista lai
tetta, joka on osa päästöjenrajoitusjärjestelmää ja joka ohjaa moot
torin parametreja moottorin antureilta saamiensa tietojen mukaisesti;
65) ’pakokaasujen kierrätyksellä’ sellaista teknistä laitetta, joka on osa
päästöjenrajoitusjärjestelmää ja jolla vähennetään päästöjä siten, että
palotilasta tulevat pakokaasut johdetaan takaisin moottoriin ja se
koitetaan tuloilmaan joko ennen palamistapahtumaa tai sen aikana,
lukuun ottamatta venttiiliajoituksen käyttöä palotilaan jäävän ja tu
loilmaan ennen palotapahtumaa tai sen aikana sekoittuvan pakokaa
sun määrän lisäämiseksi;
66) ’pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä’ katalysaattoria, hiukkas
suodatinta, typen oksidien poistojärjestelmää, yhdistettyä typen ok
sidien poistojärjestelmää ja hiukkassuodatinta tai muuta päästöjä
vähentävää laitetta, joka on osa päästöjenrajoitusjärjestelmää ja
joka on asennettu virtaussuunnassa moottorin pakokaasuaukkojen
alapuolelle, lukuun ottamatta pakokaasujen kierrätysjärjestelmää ja
turboahtimia;
67) ’luvattomalla muuttamisella’ päästöjenrajoitusjärjestelmän, mukaan
lukien tällaisen järjestelmän ohjelmistot tai muut loogiset ohjausyk
siköt, poiskytkemistä, säätämistä tai muuttamista, jonka tahallisena
tai tahattomana vaikutuksena on moottorin päästöominaisuuksien
huononeminen;
68) ’testisyklillä’ jaksoa, joka muodostuu useista testipisteistä, joille
kullekin on määritetty nopeus ja vääntömomentti, joita moottorin
on noudatettava silloin, kun sitä testataan vakiotilaisissa tai muut
tuvatilaisissa käyttöolosuhteissa;
69) ’vakiotilaisella testisyklillä’ testisykliä, jossa moottorin nopeus ja
vääntömomentti pidetään nimellisissä vakioarvoissa, joita on rajal
linen määrä. Vakiotilaiset testisyklit ovat joko erillisten moodien
testejä tai porrastettujen moodien testejä;
70) ’muuttuvatilaisella testisyklillä’ testisykliä, joka muodostuu sekun
neittain vaihtelevien normalisoitujen nopeus- ja vääntömomentti
arvojen sarjasta;
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71) ’kampikammiolla’ moottorin sisäisiä tai ulkopuolisia suljettuja tilo
ja, jotka ovat yhteydessä öljypohjaan sisäisillä tai ulkoisilla putkilla,
joiden kautta kaasut ja höyryt voivat haihtua;
72) ’regeneraatiolla’ sellaista tapahtumaa, jonka aikana päästötasot
muuttuvat silloin, kun pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän suo
rituskykyä palautetaan tarkoituksellisesti ennalleen, ja joka voidaan
luokitella joko jatkuvaksi regeneraatioksi tai ajoittaiseksi regeneraa
tioksi;
73) ’päästökestojaksolla’ (EDP) tuntimäärää tai tapauksen mukaan vä
limatkaa, jota käytetään huononemiskertoimien määrittämiseen;
74) ’huononemiskertoimilla’ niiden kertoimien joukkoa, jotka osoittavat
päästökestojakson alku- ja loppuhetken päästöjen suhteen;
75) ’virtuaalisella testauksella’ päätöksenteon apuvälineenä käytettäviä
tietokonesimulaatioita, laskelmat mukaan lukien, joiden avulla osoi
tetaan moottorin suorituskyvyn taso ilman, että olisi tarvetta käyttää
tosiasiallista fyysistä moottoria.

4 artikla
Moottoriluokat
1.
Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia moottoriluokkia, jotka jae
taan edelleen liitteessä I esitettyihin alaluokkiin:
1) luokka NRE:
a) moottorit, jotka on tarkoitettu liikkuviin työkoneisiin, jotka on
tarkoitettu tai jotka soveltuvat kulkemaan tai olemaan kuljetetta
vina teitse tai muulla tavalla ja joita ei ole suljettu pois 2 artiklan
2 kohdan nojalla ja jotka eivät kuulu mihinkään muuhun tä
män kohdan 2–10 alakohdassa mainittuun luokkaan;
b) moottorit, joiden vertailuteho on vähemmän kuin 560 kW ja joita
käytetään luokkiin IWP, IWA, RLL tai RLR kuuluvien vaiheen
V moottoreiden sijasta;
2) luokka NRG: moottorit, joiden vertailuteho on suurempi kuin 560
kW ja joita käytetään yksinomaan generaattorikoneistoissa; sellaiset
generaattorikoneistoihin tarkoitetut moottorit, joilla ei ole näitä omi
naisuuksia, sisällytetään luokkiin NRE tai NRS niiden ominaisuuk
sien mukaan;
3) luokka NRSh: kannettavat kipinäsytytysmoottorit, joiden vertailu
teho on vähemmän kuin 19 kW ja joita käytetään yksinomaan kan
nettavissa koneissa;
4) luokka NRS: kipinäsytytysmoottorit, joiden vertailuteho on alle 56
kW ja jotka eivät kuulu luokkaan NRSh;
5) luokka IWP:
a) yksinomaan sisävesialuksissa niiden suoran tai välillisen käyttö
voiman lähteenä käytettävät tai niiden suoran tai välillisen käyt
tövoiman lähteeksi tarkoitetut moottorit, joiden vertailuteho on
vähintään 19 kW;
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b) moottorit, joita käytetään luokan IWA moottoreiden sijasta, edel
lyttäen että ne ovat 24 artiklan 8 kohdan mukaisia;
6) luokka IWA: yksinomaan sisävesialuksissa käytettävät apumoottorit,
joiden vertailuteho on vähintään 19 kW;
7) luokka RLL: yksinomaan vetureissa niiden käyttövoiman lähteenä
käytettävät tai niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut moottorit;
8) luokka RLR:
a) yksinomaan moottorivaunuissa niiden käyttövoiman lähteenä
käytettävät tai niiden käyttövoiman lähteeksi tarkoitetut mootto
rit;
b) moottorit, joita käytetään luokkaan RLL kuuluvien vaiheen V
moottoreiden sijasta;
9) luokka SMB: kipinäsytytysmoottorit, joita käytetään yksinomaan
moottorikelkoissa; moottorikelkkoihin tarkoitetut muut kuin kipinä
sytytysmoottorit sisällytetään luokkaan NRE;
10) luokka ATS: kipinäsytytysmoottorit, joita käytetään yksinomaan
mönkijöissä ja rinnakkain istuttavissa maastoajoneuvoissa; mönki
jöihin ja rinnakkain istuttaviin maastoajoneuvoihin tarkoitetut muut
kuin kipinäsytytysmoottorit sisällytetään luokkaan NRE.
2.
Tiettyyn luokkaan kuuluvaa vaihtuvanopeuksista moottoria voi
daan käyttää saman luokan vakionopeusmoottorin sijasta.
Vakionopeuskäytössä olevien luokkaan IWP kuuluvien vaihtuvanopeuk
sisten moottoreiden on lisäksi soveltuvin osin täytettävä 24 artiklan
7 tai 8 kohdassa asetetut vaatimukset.
3.
Raideliikenteen apukulkuneuvojen moottorit sekä moottorivaunu
jen ja veturien apumoottorit sisällytetään luokkiin NRE tai NRS niiden
ominaisuuksien mukaan.

II LUKU
YLEISET VELVOITTEET

5 artikla
Jäsenvaltioiden velvoitteet
1.
Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimettävä hyväksyntäviran
omaiset ja markkinavalvontaviranomaiset tämän asetuksen mukaisesti.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettu
jen hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten perustamisesta ja ni
meämisestä, mukaan lukien niiden nimet, posti- ja sähköpostiosoitteet ja
vastuualueet. Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon ja yksi
tyiskohtaiset tiedot hyväksyntäviranomaisista.

02016R1628 — FI — 01.07.2020 — 001.001 — 13
▼B
3.
Jäsenvaltiot saavat sallia ainoastaan seuraavien markkinoille saat
tamisen:
a) moottorit, joilla on tämän asetuksen mukaisesti myönnetty voimassa
oleva EU-tyyppihyväksyntä riippumatta siitä, onko ne jo asennettu
liikkuviin työkoneisiin, ja
b) liikkuvat työkoneet, joihin on asennettu a alakohdassa tarkoitetut
moottorit.
4.
Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää seuraavien markki
noille saattamista:
a) moottorit perustein, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluviin niiden rakennetta ja toimintaa koskeviin seikkoihin, kun
kyseiset moottorit täyttävät tämän asetuksen vaatimukset;
b) liikkuvat työkoneet perustein, jotka liittyvät niihin asennettujen
moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöihin, kun kyseiset moottorit
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan ja täyttävät asetuksen vaa
timukset.
5.
Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa
ja markkinoilla olevien moottoreiden tarkastuksia asetuksen (EY) N:o
765/2008 III luvun mukaisesti.

6 artikla
Hyväksyntäviranomaisten velvoitteet
1.
Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että EU-tyyppihyväk
syntää hakevat valmistajat noudattavat tätä asetusta.
2.
Hyväksyntäviranomaiset saavat myöntää EU-tyyppihyväksynnän
ainoastaan sellaisille moottorityypeille tai moottoriperheille, jotka ovat
tämän asetuksen mukaisia.
3.
Hyväksyntäviranomaisten on julkistettava IMIn avulla rekisteri
kaikista moottorityypeistä ja moottoriperheistä, joille on myönnetty
EU-tyyppihyväksyntä, joiden EU-tyyppihyväksyntää on laajennettu, joi
den EU-tyyppihyväksyntä on peruttu tai joiden osalta EU-tyyppihyväk
syntähakemus on hylätty.
Kyseisessä rekisterissä on oltava vähintään seuraavat tiedot:
a) valmistajan nimi ja osoite sekä yhtiön nimi, jos eri kuin valmistaja;
b) tapauksen mukaan valmistajan kauppanimi (kauppanimet) tai tavara
merkki (tavaramerkit);
c) EU-tyyppihyväksynnän kattamien moottorityyppien tai tapauksen
mukaan EU-tyyppihyväksynnän kattaman moottoriperheen tunnus;
d) moottoriluokka;
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e) EU-tyyppihyväksynnän numero, mukaan lukien mahdollisten laajen
nusten numerot;
f) EU-tyyppihyväksynnän myöntämisen, laajennuksen, epäämisen tai
peruuttamisen ajankohta; ja
g) jäljempänä 24 artiklan 12 kohdassa tarkoitetun testausselosteen osi
oiden ”Moottorin yleistiedot” ja ”Lopullinen päästötulos” sisältö.

7 artikla
Markkinavalvontaviranomaisten velvoitteet
1.
Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava moottoreille asia
kirjojen tarkastuksia ja tarvittaessa moottoreiden fyysisiä ja laboratoriot
arkastuksia riittävässä laajuudessa ja riittävänsuuruista prosenttiosuutta
edustavien otosten perusteella. Tarkastuksia tehdessään niiden on otet
tava huomioon riskinarvioinnin vakiintuneet periaatteet, mahdolliset va
litukset ja mahdolliset muut olennaiset tiedot.
2.
Markkinavalvontaviranomaiset voivat vaatia talouden toimijoita
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja tiedot, joita ne pitävät tarpeel
lisina tehtäviensä suorittamiseksi.

8 artikla
Valmistajien yleiset velvoitteet
1.
Valmistajien on varmistettava se, että niiden markkinoille saatet
tavat moottorit on valmistettu ja hyväksytty tämän asetuksen mukaisesti.
2.
Kun valmistaja muuttaa EU-tyyppihyväksynnän alaista moottoria
siten, että moottori tämän jälkeen kuuluu eri luokkaan tai alaluokkaan,
valmistaja on vastuussa sen varmistamisesta, että kyseinen moottori
täyttää kyseisen luokan tai alaluokan vaatimukset.
Kun oikeushenkilö muuttaa moottoria siten, että moottori ei enää tämän
jälkeen noudata siihen luokkansa tai alaluokkansa mukaisesti sovellet
tavia päästöraja-arvoja, kyseisen oikeushenkilön katsotaan olevan vas
tuussa siitä, että kyseisiä päästöraja-arvoja jälleen noudatetaan.
3.
Valmistajat ovat vastuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista EUtyyppihyväksyntämenettelyn osa-alueista ja tuotannon vaatimustenmu
kaisuuden varmistamisesta riippumatta siitä, osallistuvatko valmistajat
suoraan moottorin kaikkiin valmistusvaiheisiin.
4.
Valmistajien on huolehdittava siitä, että käytössä on menettelyt,
joilla varmistetaan, että hyväksytylle tyypille säädettyjä vaatimuksia
noudatetaan sarjatuotannossa jatkuvasti, ja menettelyt 19 artiklan mu
kaista käytössä olevien moottoreiden päästöjen valvontaa varten.
Muutokset moottorityypin rakenteessa tai ominaisuuksissa ja muutokset
niissä vaatimuksissa, joiden mukainen moottorityypin on ilmoitettu ole
van, on otettava huomioon VI luvun mukaisesti.
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5.
Valmistajien on 32 artiklassa tarkoitetun lakisääteisen merkinnän
lisäksi merkittävä valmistamiinsa moottoreihin jotka ne saattavat mark
kinoille taikka, jos tämä ei ole mahdollista, moottorin mukana olevaan
asiakirjaan, nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai rekisteröity tavara
merkkinsä sekä unionissa sijaitseva osoite, josta valmistaja voidaan ta
voittaa.

6.
Valmistajien on perustellusta pyynnöstä toimitettava alkuperäiselle
laitevalmistajalle 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu lakisääteisen merkin
nän kaksoiskappale.

7.
Valmistajien on varmistettava, että varastointi- tai kuljetusolosuh
teet eivät sinä aikana, jona ne ovat vastuussa moottorista, vaaranna
moottorin osalta tämän luvun ja III luvun noudattamista.

8.
Valmistajien on pidettävä 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu EUtyyppihyväksyntätodistus liitteineen ja tapauksen mukaan 31 artiklassa
tarkoitetun vaatimustenmukaisuusilmoituksen jäljennös hyväksyntävi
ranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan moottorin markkinoille
saattamisen jälkeen.

9.
Valmistajien on toimitettava kansallisille viranomaisille perustel
lusta pyynnöstä ja hyväksyntäviranomaisen välityksellä jäljennös moot
torille annetusta EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta. Kyseisen jäljennök
sen on oltava kielellä, jota pyynnön esittänyt kansallinen viranomainen
vaivattomasti ymmärtää.

10.
Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden valmistajien on moottorei
den EU-tyyppihyväksyntää varten nimettävä yksi yksittäinen unioniin
sijoittautunut edustaja, joka edustaa valmistajaa kanssakäymisessä hy
väksyntäviranomaisen kanssa.

11.
Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden valmistajien on markkina
valvontaa varten nimettävä yksi yksittäinen unioniin sijoittautunut edus
taja, joka voi olla 10 kohdassa tarkoitettu edustaja.

9 artikla
Valmistajien velvoitteet sellaisten moottoreiden osalta, jotka eivät
ole vaatimusten mukaisia
1.
Valmistaja, jolla on syytä epäillä tai joka katsoo, että sen markki
noille saattama moottori ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen,
on välittömästi toteutettava tutkimus epäillystä vaatimustenvastaisuuden
luonteesta ja siitä, kuinka yleistä sen esiintyminen todennäköisesti on.

Valmistajan on ryhdyttävä tutkimuksen tulosten perusteella korjaaviin
toimenpiteisiin varmistaakseen, että tuotannossa olevat moottorit saa
tetaan hyväksyttyä moottorityyppiä taikka moottoriperhettä koskevien
vaatimusten mukaisiksi viipymättä.
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Valmistajan on välittömästi tiedotettava tutkimuksesta EU-tyyppihyväk
synnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle ja ilmoitettava yksityis
kohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista kor
jaavista toimenpiteistä.
2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, valmistajaa ei vaadita
ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, kun on kyse moottoreista, jotka
ovat tämän asetuksen vaatimusten vastaisia siksi, että niihin on tehty
markkinoille saattamisen jälkeen muutoksia, joihin valmistaja ei ollut
antanut lupaa.

10 artikla
Markkinavalvontaa

varten

nimettyjen
velvoitteet

valmistajien

edustajien

Markkinavalvontaa varten nimettyjen valmistajien edustajien on suori
tettava vähintään seuraavat valmistajalta saadussa kirjallisessa toimeksi
annossa määritellyt tehtävät:
a) varmistaa, että 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu EU-tyyppihyväk
syntätodistus liitteineen ja tapauksen mukaan 31 artiklassa tarkoite
tun vaatimustenmukaisuusilmoituksen jäljennös voidaan asettaa hy
väksyntäviranomaisten saataville kymmenen vuoden ajan moottorin
markkinoille saattamisen jälkeen;
b) antaa hyväksyntäviranomaiselle perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot
ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen moottorin tuotannon vaatimustenmu
kaisuuden osoittamiseksi;
c) tehdä hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten kanssa niiden
pyynnöstä yhteistyötä kaikkien toimeksiannon puitteissa toteutettujen
toimien osalta.

11 artikla
Maahantuojien yleiset velvoitteet
1.
Maahantuojat saavat saattaa markkinoille ainoastaan vaatimusten
mukaisia moottoreita, jotka ovat saaneet EU-tyyppihyväksynnän.
2.
Ennen EU-tyyppihyväksytyn moottorin markkinoille saattamista
maahantuojien on varmistettava, että
a) jäljempänä 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntä
todistus liitteineen on saatavilla;
b) moottorissa on 32 artiklassa tarkoitettu lakisääteinen merkintä;
c) moottori on 8 artiklan 5 kohdan mukainen.
3.
Maahantuojien on tapauksen mukaan pidettävä kymmenen vuoden
ajan moottorin markkinoille saattamisen jälkeen 31 artiklassa tarkoitetun
vaatimustenmukaisuusilmoituksen jäljennös hyväksyntä- ja markkinaval
vontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että 23 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntätodistus liitteineen voidaan pyyn
nöstä asettaa kyseisten viranomaisten saataville.
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4.
Maahantuojien on merkittävä moottoriin taikka, jos se ei ole mah
dollista, moottorin mukana olevaan asiakirjaan, nimensä, rekisteröity
kauppanimensä taikka rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoite, josta
maahantuoja voidaan tavoittaa.
5.
Maahantuojien on varmistettava, että moottorin mukana on 43 ar
tiklassa tarkoitetut tiedot ja ohjeet.
6.
Maahantuojien on varmistettava, että varastointi- tai kuljetusolo
suhteet eivät sinä aikana, jona ne ovat vastuussa moottorista, vaaranna
moottorin osalta tämän luvun tai III luvun noudattamista.
7.
Maahantuojien on pyynnön esittäneen kansallisen viranomaisen
perustellusta pyynnöstä annettava sille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka
ovat tarpeen moottorin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Kyseis
ten tietojen ja asiakirjojen on oltava kielellä, jota pyynnön esittänyt
kansallinen viranomainen vaivattomasti ymmärtää.

12 artikla
Maahantuojien velvoitteet sellaisten moottoreiden osalta, jotka eivät
ole vaatimusten mukaisia
1.
Maahantuoja, jolla on syytä epäillä tai jota katsoo, että moottori ei
ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen ja erityisesti että moottori ei
vastaa sen EU-tyyppihyväksyntää, ei saa saattaa moottoria markkinoille
ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.
Maahantuojan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta valmis
tajalle, markkinavalvontaviranomaisille sekä EU-tyyppihyväksynnän
myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.
2.
Maahantuoja, jolla on syytä epäillä tai joka katsoo, että sen mark
kinoille saattama moottori ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukai
nen, on välittömästi toteutettava tutkimus epäillyn vaatimustenvastaisuu
den luonteesta ja siitä, kuinka yleistä sen esiintyminen todennäköisesti
on.
Maahantuojan on ryhdyttävä tutkimuksen tulosten perusteella korjaaviin
toimenpiteisiin ja ilmoitettava valmistajalle asiasta varmistaakseen, että
tuotannossa olevat moottorit saatetaan hyväksyttyä moottorityyppiä
taikka moottoriperhettä koskevien vaatimusten mukaisiksi viipymättä.

13 artikla
Jakelijoiden yleiset velvoitteet
1.
Kun jakelijat asettavat moottorin saataville markkinoilla, niiden on
noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta tämän asetuksen vaatimusten
suhteen.
2.
Ennen moottorin asettamista saataville markkinoilla jakelijoiden on
tarkistettava, että
a) valmistaja on noudattanut 8 artiklan 5 kohtaa;
b) tapauksen mukaan maahantuoja on noudattanut 11 artiklan 2 ja 4
kohtaa;
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c) moottorissa on 32 artiklassa tarkoitettu lakisääteinen merkintä;

d) edellä 43 artiklassa tarkoitetut tiedot ja ohjeet ovat saatavissa alku
peräisen laitevalmistajan vaivattomasti ymmärtämällä kielellä.

3.
Jakelijoiden on varmistettava, että varastointi- tai kuljetusolosuh
teet eivät sinä aikana, jona ne ovat vastuussa moottorista, vaaranna
moottorin osalta tämän luvun tai III luvun noudattamista.

4.
Jakelijoiden on perustellusta pyynnöstä varmistettava, että valmis
taja antaa pyynnön esittäneelle kansalliselle viranomaiselle 8 artiklan 8
kohdassa yksilöidyt asiakirjat tai että maahantuoja antaa pyynnön esit
täneelle kansalliselle viranomaiselle 11 artiklan 3 kohdassa yksilöidyt
asiakirjat.

14 artikla
Jakelijoiden velvoitteet sellaisten moottoreiden osalta, jotka eivät ole
vaatimusten mukaisia
1.
Jos jakelijalla on syytä epäillä tai jos se katsoo, että moottori ei ole
tämän asetuksen mukainen, se ei saa asettaa moottoria saataville mark
kinoilla, ennen kuin moottori on saatettu vaatimusten mukaiseksi.

2.
Jakelijan, jolla on syytä epäillä tai joka katsoo, että sen markki
noilla saataville asettamat moottorit eivät ole tämän asetuksen vaatimus
ten mukaisia, on ilmoitettava asiasta valmistajalle tai valmistajan edus
tajalle sen varmistamiseksi, että korjaaviin toimenpiteisiin, jotka ovat
tarpeen tuotannossa olevien moottoreiden saattamiseksi hyväksytyn
moottorityypin tai moottoriperheen mukaisiksi, ryhdytään 9 tai 12 artik
lan mukaisesti.

15 artikla
Moottoreiden asentamista koskevat alkuperäisten laitevalmistajien
velvoitteet
1.
Alkuperäisten laitevalmistajien on asennettava EU-tyyppihyväksy
tyt moottorit liikkuviin työkoneisiin valmistajan 43 artiklan 2 kohdan
mukaisesti antamien ohjeiden mukaisesti niin, ettei tästä aiheudu kiel
teisiä vaikutuksia moottorin suoritusarvoihin kaasu- ja hiukkaspäästöjen
kannalta.

2.
Kun alkuperäinen laitevalmistaja ei noudata tämän artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuja ohjeita tai kun se muuttaa moottoria liikkuvaan työ
koneeseen asentamisen yhteydessä niin, että tästä aiheutuu kielteisiä
vaikutuksia moottorin suoritusarvoihin kaasu- ja hiukkaspäästöjen kan
nalta, kyseistä alkuperäistä laitevalmistajaa on pidettävä tässä asetuk
sessa tarkoitettuna valmistajana, johon sovelletaan erityisesti 8 ja 9 ar
tiklassa vahvistettuja velvoitteita.

3.
Alkuperäiset laitevalmistajat saavat asentaa EU-tyyppihyväksyttyjä
moottoreita liikkuviin työkoneisiin vain 4 artiklassa säädettyjen yksin
omaisten käyttötarkoitusten mukaisesti.
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4.
Kun 32 artiklassa tarkoitettua moottorin lakisääteistä merkintää ei
voi nähdä osia poistamatta, alkuperäisen laitevalmistajan on kiinnitettävä
liikkuvaan työkoneeseen näkyvästi valmistajan antama, mainitussa artik
lassa ja asiaankuuluvassa täytäntöönpanosäädöksessä tarkoitetun mer
kinnän kaksoiskappale.
5.
Kun liikkuva työkone, johon on asennettu siirtymäajan moottori,
saatetaan markkinoille 58 artiklan 5 kohdan mukaisesti, alkuperäisten
laitevalmistajien on ilmoitettava liikkuvan työkoneen valmistuspäivä
osana koneen merkintää.
6.
Kun valmistaja toimittaa alkuperäiselle laitevalmistajalle moottorin
34 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilman pakokaasujen jälkikäsittelyjärjes
telmää, alkuperäisen laitevalmistajan on tapauksen mukaan annettava
valmistajalle moottorin ja sen pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän
kokoamista koskevat tiedot.

16 artikla
Valmistajien velvoitteiden soveltaminen maahantuojiin ja jakelijoi
hin
Maahantuojaa tai jakelijaa, joka asettaa moottorin saataville markki
noilla omalla nimellään tai tavaramerkillään tai joka muuttaa tällaista
moottoria tavalla, joka saattaa vaikuttaa moottorin sovellettavien vaa
timusten noudattamiseen, pidetään tätä asetusta sovellettaessa valmista
jana, ja siihen sovelletaan erityisesti 8 ja 9 artiklassa vahvistettuja vel
voitteita.

17 artikla
Talouden toimijoiden ja alkuperäisten laitevalmistajien ilmoittamis
velvollisuus
Talouden toimijoiden ja alkuperäisten laitevalmistajien on pyynnöstä
ilmoitettava hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille viiden vuo
den ajan markkinoille saattamisesta lukien tiedot seuraavista:
a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille moottorin;
b) kaikki talouden toimijat tai, mikäli niiden tunnistaminen on mahdol
lista, alkuperäiset laitevalmistajat, joille ne ovat toimittaneet mootto
rin.

III LUKU
AINEELLISET VAATIMUKSET

18 artikla
EU-tyyppihyväksynnän pakokaasupäästövaatimukset
1.
Valmistajien on varmistettava, että moottorityypit ja moottoriper
heet suunnitellaan, valmistetaan ja kootaan niin, että II luvussa ja tässä
luvussa vahvistettuja vaatimuksia noudatetaan.
2.
Liitteessä III vahvistetuista moottoreiden markkinoille saattamisen
päivämääristä alkaen moottorityypit ja moottoriperheet eivät saa ylittää
liitteessä II vahvistettuja pakokaasupäästöjen raja-arvoja, joista käytetään
nimitystä ”vaihe V”.
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Mikäli yhteen moottoriperheeseen, joka määritellään asiaa koskevassa
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen parametrien mukaisesti, kuu
luu useampi kuin yksi tehoalue, perusmoottoriin (EU-tyyppihyväksyn
nän osalta) ja kaikkiin samaan perheeseen kuuluviin moottorityyppeihin
(tuotannon vaatimustenmukaisuuden osalta) sovelletaan asianomaisten
tehoalueiden osalta seuraavia vaatimuksia:
a) niiden on täytettävä kaikkein tiukimmat päästöraja-arvot;
b) ne on testattava käyttämällä testisyklejä, jotka vastaavat kaikkein
tiukimpia päästöraja-arvoja;
c) niihin on sovellettava varhaisimpia sovellettavia EU-tyyppihyväksyn
nän ja markkinoille saattamisen päivämääriä, jotka vahvistetaan liit
teessä III.
3.
Moottorityyppien ja moottoriperheiden pakokaasupäästöt on mitat
tava 24 artiklassa vahvistettujen testisyklien pohjalta sekä 25 artiklan
mukaisesti.
4.
Moottorityypit ja moottoriperheet on suunniteltava ja niihin on
asennettava päästöjenrajoitusstrategioita siten, että estetään mahdolli
suuksien mukaan niiden luvaton muuttaminen. Estostrategioiden käyttö
on kielletty.
5.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
moottorityyppien ja moottoriperheiden, niiden käyttötavat mukaan luki
en, määrittelyssä käytettävien parametrien yksityiskohdat, sekä tämän ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitettuja moottorin luvattoman muuttamisen ehkäi
semistä koskevat tekniset yksityiskohdat. Nämä täytäntöönpanosäädök
set hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

19 artikla
Käytössä olevien moottoreiden päästöjen valvonta
1.
Tämän asetuksen mukaisesti tyyppihyväksyttyihin, vaiheen V
päästöraja-arvojen mukaisiin moottorityyppeihin tai moottoriperheisiin
kuuluvien moottorien kaasupäästöjä on valvottava testaamalla liikkuviin
työkoneisiin asennettuja käytössä olevia moottoreita käytönaikaisesti ja
niiden normaalien käyttösyklien aikana. Tällainen testaus on suoritettava
valmistajan vastuulla ja hyväksyntäviranomaisen vaatimuksia noudat
taen asianmukaisesti huolletuille moottoreille noudattaen säännöksiä,
jotka koskevat eri moottoriluokkien moottoreiden valintaa, testausmenet
telyitä ja tulosten raportointia.
Komissio toteuttaa kokeiluohjelmia, joiden tarkoituksena on kehittää
asianmukaisia testausmenettelyjä niille moottoriluokille ja -alaluokille,
joilla tämänkaltaisia testausmenettelyjä ei vielä ole käytössä.
Komissio toteuttaa valvontaohjelmia kunkin moottoriluokan osalta sen
määrittämiseksi, missä määrin testisyklissä mitatut päästöt vastaavat var
sinaisessa käytössä mitattuja päästöjä. Kyseiset ohjelmat ja niiden tulok
set esitetään vuosittain jäsenvaltioille, minkä jälkeen niistä tiedotetaan
yleisölle.
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2.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi yksityiskohtaisilla jär
jestelyillä, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja moot
torien valintaa, testausmenettelyitä ja tulosten raportointia. Nämä dele
goidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

IV LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMENETTELYT

20 artikla
EU-tyyppihyväksynnän hakeminen
1.
Valmistajien on jätettävä kustakin moottorityypistä tai moottoriper
heestä erillinen EU-tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltion
hyväksyntäviranomaiselle, ja jokaisen hakemuksen mukaan on liitettävä
21 artiklassa tarkoitetut valmistusasiakirjat. Kustakin moottorityypistä
tai tapauksen mukaan moottoriperheestä voidaan jättää ainoastaan yksi
hakemus, ja se voidaan jättää ainoastaan yhdelle hyväksyntäviranomai
selle.
2.
Valmistajien on asetettava EU-tyyppihyväksyntätestien suorittami
sesta vastaavan teknisen tutkimuslaitoksen saataville moottori, joka
on artiklassa 21 tarkoitetuissa valmistusasiakirjoissa kuvatun moottori
tyypin taikka moottoriperheen tapauksessa perusmoottorin ominaisuuk
sien mukainen.
3.
Jos kyseessä on moottoriperhettä koskeva EU-tyyppihyväksyntä
hakemus ja jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että jätetty hakemus ei
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valitun perusmoottorin osalta täy
sin vastaa 21 artiklassa tarkoitetuissa valmistusasiakirjoissa kuvattua
moottoriperhettä, valmistajien on asetettava saataville vaihtoehtoinen ja
tarvittaessa ylimääräinen perusmoottori, jonka hyväksyntäviranomainen
katsoo vastaavan moottoriperhettä.
4.
Valmistajien on toimitettava moottorityypin tai tapauksen mukaan
moottoriperheen EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviran
omaiselle yhden kuukauden kuluessa hyväksytyn moottorityypin tai
moottoriperheen tuotannon aloittamisesta käytössä olevien moottoreiden
alustava valvontasuunnitelma.

21 artikla
Valmistusasiakirjat
1.
Hakijan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle valmistusasia
kirjat, joihin on sisällytettävä seuraavat:
a) ilmoituslomake, joka sisältää luettelon vertailupolttoaineista ja val
mistajan niin pyytäessä 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista ja 25 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti
kuvatuista muista määritellyistä polttoaineista, polttoaineseoksista
tai polttoaine-emulsioista jäljempänä ’ilmoituslomake’;
b) kaikki moottorityyppiä tai tapauksen mukaan perusmoottoria koske
vat olennaiset tiedot, piirustukset, valokuvat ja muut tiedot;

02016R1628 — FI — 01.07.2020 — 001.001 — 22
▼B
c) kaikki muut tiedot, joita hyväksyntäviranomainen pyytää EU-tyyppi
hyväksyntää koskevan hakemusmenettelyn yhteydessä.
2.
Valmistusasiakirjat voidaan toimittaa paperimuodossa tai teknisen
tutkimuslaitoksen ja hyväksyntäviranomaisen hyväksymässä sähköisessä
muodossa.
3.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen mallit. Nämä täytäntöönpa
nosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelu
menettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

V LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMENETTELYJEN TOTEUTTAMINEN

22 artikla
Yleiset säännökset
1.
Hakemuksen vastaanottavan hyväksyntäviranomaisen on myönnet
tävä EU-tyyppihyväksyntä kaikille sellaisille moottorityypeille taikka
moottoriperheille, jotka noudattavat kaikkia seuraavia:
a) valmistusasiakirjoissa esitettyjä yksityiskohtia;
b) tämän asetuksen vaatimuksia, ja erityisesti 26 artiklassa tarkoitettujen
tuotantojärjestelyjen vaatimustenmukaisuutta.
2.
Mikäli moottori täyttää tässä asetuksessa määritetyt vaatimukset,
hyväksyntäviranomaiset eivät saa soveltaa minkäänlaisia muita pako
kaasupäästöjä koskevia EU-tyyppihyväksyntävaatimuksia liikkuviin työ
koneisiin, joihin tällainen moottori on asennettu.
3.
Hyväksyntäviranomaiset eivät saa myöntää EU-tyyppihyväksyntää
moottorityypille tai moottoriperheelle, joka ei täytä tässä asetuksessa
vahvistettuja vaatimuksia, liitteessä III kullekin moottorialaluokalle ase
tettujen moottorien EU-tyyppihyväksyntäpäivämäärien jälkeen.
4.
EU-tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava komission vah
vistaman yhdenmukaistetun järjestelmän mukaisesti.
5.

Hyväksyntäviranomaisen on IMIn avulla

a) asetettava muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten saataville
luettelo niistä EU-tyyppihyväksynnöistä, jotka se on myöntänyt tai,
tapauksen mukaan, joita se on laajentanut, yhden kuukauden kulu
essa asianomaisen EU-tyyppihyväksyntätodistuksen antamisesta;
b) asetettava viipymättä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomais
ten saataville luettelo niistä EU-tyyppihyväksynnöistä, jotka se on
evännyt tai peruuttanut, sekä päätösten perustelut;
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c) vastaanotettuaan pyynnön toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomai
selta lähetettävä yhden kuukauden kuluessa kyseiselle hyväksyntävi
ranomaiselle jäljennös moottorityypin tai moottoriperheen EU-tyyp
pihyväksyntätodistuksesta, mikäli sellainen on olemassa, sekä 6 koh
dassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat kustakin moottorityypistä tai
moottoriperheestä, jonka se on hyväksynyt tai jolta se on evännyt
tai peruuttanut EU-tyyppihyväksynnän.
6.
Hyväksyntäviranomaisen on laadittava hyväksyntäasiakirjat, jotka
sisältävät valmistusasiakirjat ja teknisen tutkimuslaitoksen tai hyväksyn
täviranomaisen toimiensa yhteydessä niihin liittämän testausselosteen ja
muut asiakirjat, jäljempänä ’hyväksyntäasiakirjat’.
Hyväksyntäasiakirjoissa on oltava hakemisto, jossa luetellaan niiden
sisältö numeroituna tai merkittynä siten, että jokainen sivu on helposti
löydettävissä ja kunkin asiakirjan muoto on helposti tunnistettavissa,
jotta siitä käyvät ilmi EU-tyyppihyväksynnän eri hallinnolliset vaiheet,
varsinkin tarkistusten ja päivitysten päivämäärät.
Hyväksyntäviranomaisen on varmistettava, että hyväksyntäasiakirjoissa
olevat tiedot ovat saatavilla vähintään 25 vuoden ajan kyseisen EUtyyppihyväksynnän voimassaolon päättymisen jälkeen.
7.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
seuraavat:
a) menetelmä 4 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun numerointijär
jestelmän perustamiseksi;
b) mallit ja tietorakenne 5 kohdassa tarkoitettua tietojenvaihtoa varten.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2016.

23 artikla
EU-tyyppihyväksyntätodistusta koskevat erityiset säännökset
1.

EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava seuraavat liitteet:

a) hyväksyntäasiakirjat;
b) tapauksen mukaan 31 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuus
ilmoitukset allekirjoittamaan valtuutettujen henkilöiden nimet ja ni
mikirjoitusnäytteet sekä ilmoitus heidän asemastaan yrityksessä.
2.

Komissio vahvistaa mallin EU-tyyppihyväksyntätodistukselle.

3.
Hyväksyntäviranomaisen on kunkin hyväksytyn moottorityypin tai
moottoriperheen osalta
a) täytettävä kaikki asiaankuuluvat EU-tyyppihyväksyntätodistuksen
osat ja liitettävä mukaan testausseloste;
b) koottava hyväksyntäasiakirjojen hakemisto;
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c) toimitettava hakijalle täytetty todistus liitteineen viipymättä.

4.
Kun EU-tyyppihyväksynnän voimassaololle on asetettu rajoituksia
tai moottorityyppi tai moottoriperhe on vapautettu tämän asetuksen tie
tyistä säännöksistä 35 artiklan mukaisesti, EU-tyyppihyväksyntätodis
tuksessa on mainittava kyseiset rajoitukset tai vapautukset.

5.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntätodistuksen
malli. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2016.

24 artikla
EU-tyyppihyväksynnässä vaadittavat testit
1.
Tässä asetuksessa asetettujen teknisten vaatimusten noudattaminen
on osoitettava nimettyjen teknisten tutkimuslaitosten suorittamin asian
mukaisin testein. Mittaus- ja testausmenettelyt sekä näiden testien tote
uttamiseen vaadittavat erityiset laitteet ja työkalut vahvistetaan 25 artik
lassa.

2.
Valmistajan on asetettava hyväksyntäviranomaisen saataville sel
lainen määrä moottoreita, jota vaadittavien testien suorittaminen asian
omaisten delegoitujen säädösten mukaisesti edellyttää.

3.
Vaadittavat testit on toteutettava moottoreilla, jotka edustavat hy
väksyttäväksi haettua moottorityyppiä tai tapauksen mukaan moottori
perheen perusmoottoria.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, valmistaja
voi hyväksyntäviranomaisen suostumuksella valita moottorin, joka ei
edusta hyväksyttäväksi haettua moottorityyppiä tai tapauksen mukaan
moottoriperheen perusmoottoria, mutta jossa yhdistyy vaadittavaan suo
ritustasoon nähden joukko mahdollisimman epäsuotuisia ominaisuuksia.
Valintaprosessissa voidaan käyttää päätöksenteon apuna virtuaalitestaus
menetelmiä.

4.
EU-tyyppihyväksyntätestien toteuttamisessa sovellettavat testisyklit
on vahvistettu liitteessä IV. EU-tyyppihyväksyntään kuuluvat, kuhunkin
moottorityyppiin sovellettavat testisyklit on merkittävä ilmoituslomak
keeseen.

5.
Moottorityyppiä tai tapauksen mukaan moottoriperheen perus
moottoria edustava moottori taikka 3 kohdan toisen alakohdan mukai
sesti valittu moottori testataan dynamometrillä käyttämällä sovellettavaa
liitteen IV taulukoissa IV-1–IV-10 esitettyä liikkuvien työkoneiden va
kiotilaista testisykliä. Valmistaja voi valita, toteutetaanko tämä testi eril
listen moodien vai porrastettujen moodien menetelmällä. Jäljempänä
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7 ja 8 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta tiettyyn luok
kaan kuuluvaa saman luokan vakionopeuskäytössä olevaa vaihtuvano
peuksista moottoria ei ole tarpeen testata soveltamalla vakionopeuksista
vakiotilaista testisykliä.

6.
Kun on kyse vakionopeusmoottorista, jossa on säädin, joka voi
daan asettaa eri nopeudelle, 5 kohdan vaatimusten on täytyttävä kullakin
sovellettavissa olevalla vakionopeudella, ja ilmoituslomakkeesta on käy
tävä ilmi nopeudet, joita sovelletaan kussakin moottorityypissä.

7.
Kun on kyse luokkaan IWP kuuluvasta moottorista, joka on tar
koitettu sekä vaihtuvanopeuksiseen että vakionopeuksiseen käyttöön,
5 kohdan vaatimusten on täytyttävä erikseen kunkin sovellettavan va
kiotilaisen testisyklin osalta, ja EU- ilmoituslomakkeesta on käytävä
ilmi kaikki ne vakiotilaiset testisyklit, joiden osalta kyseiset vaatimukset
täyttyivät.

8.
Kun on kyse luokkaan IWP kuuluvasta moottorista, joka on tar
koitettu käytettäväksi luokan IWA moottorin sijasta 4 artiklan 2 kohdan
mukaisesti, tämän artiklan 5 kohdan vaatimusten on täytyttävä erikseen
kunkin liitteen IV taulukoissa IV-5 ja IV-6 vahvistetun sovellettavan
vakiotilaisen testisyklin osalta, ja ilmoituslomakkeesta on käytävä ilmi
kaikki ne vakiotilaiset testisyklit, joiden osalta nämä vaatimukset täyt
tyivät.

9.
Lukuun ottamatta sellaisia moottoreita, jotka tyyppihyväksytään
34 artiklan 5 ja 6 kohdan nojalla, luokkaan NRE kuuluvien vaihtuva
nopeuksisten moottoreiden, joiden nettoteho on vähintään 19 kW mutta
enintään 560 kW, on täytettävä tämän artiklan 5 kohdan vaatimukset, ja
tämän lisäksi ne on testattava dynamometrillä liitteessä IV olevassa
taulukossa IV-11 määritellyn muuttuvatilaisen testisyklin mukaan.

10.
Alaluokkiin NRS-v-2b ja NRS-v-3 kuuluvien moottoreiden, joi
den suurin nopeus on enintään 3 400 r/min, on täytettävä 5 kohdan
vaatimukset, ja tämän lisäksi ne on testattava dynamometrillä liit
teessä IV esitetyssä taulukossa IV-12 määritellyn muuttuvatilaisen testi
syklin mukaan.

11.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti tätä ase
tusta täydentäviä delegoituja säädöksiä vahvistamalla tässä artiklassa
tarkoitettujen vakiotilaisten ja muuttuvatilaisten testisyklien yksityiskoh
taiset tekniset eritelmät ja ominaisuudet, mukaan lukien vastaava mene
telmä moottorin kuormituksen ja nopeusasetusten määrittämistä varten.
Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2016.

12.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
EU-tyyppihyväksynnässä vaadittavien testiraporttien yhtenäinen muoto.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2016.
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25 artikla
EU-tyyppihyväksyntää

koskevien
mittausten
toteuttaminen

ja

testien

1.
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien moottoreiden pako
kaasupäästöjen lopulliset testitulokset lasketaan soveltamalla laboratorio
testituloksiin kaikkia seuraavia:
a) kampikammiokaasujen päästöt, jos 3 kohdassa niin edellytetään ja
jos laboratoriomittaukset eivät jo sisällä niitä;
b) tarvittavat mukautuskertoimet, jos 3 kohdassa niin edellytetään ja jos
moottori sisältää regeneroituvan pakokaasun jälkikäsittelyjärjestel
män;
c) kaikkien moottoreiden osalta liitteessä V määriteltyjä päästökestojak
soja vastaavat huononemiskertoimet.
2.
Testatessa sitä, täyttääkö moottorityyppi tai moottoriperhe tässä
asetuksessa asetetut päästöraja-arvot, käytetään tapauksen mukaan seu
raavia vertailupolttoaineita tai -polttoaineyhdistelmiä:
a) diesel;
b) bensiini;
c) bensiini-öljysekoitus kaksitahtisiin kipinäsytytysmoottoreihin;
d) maakaasu/biometaani;
e) nestekaasu;
f)

etanoli.

Moottorityypin tai moottoriperheen on lisäksi täytettävä tässä asetuk
sessa muille määritellyille polttoaineille, polttoaineseoksille tai polttoai
ne-emulsioille asetetut pakokaasupäästöjen raja-arvot, jotka valmistaja
on sisällyttänyt EU-tyyppihyväksyntähakemukseen ja jotka on kuvailtu
valmistusasiakirjoissa.
3.
Mittausten ja testien toteuttamisen osalta teknisten vaatimusten on
täytyttävä seuraavien osalta:
a) testauslaitteet ja -menettelyt;
b) päästömittauksissa ja päästönäytteiden otannassa käytettävät laitteet
ja menettelyt;
c) tietojen arviointi- ja laskentamenetelmät;
d) huononemiskertoimien määrittämismenetelmät;
e) luokkiin NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB ja ATS
kuuluvien ja liitteessä II asetettuja vaiheen V päästöraja-arvoja nou
dattavien moottoreiden osalta:
i) menetelmät kampikammiokaasujen päästöjen huomioimiseen;
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ii) menetelmät pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien jatkuvan tai
ajoittaisen regeneraation määrittämiseen ja huomioimiseen;

f)

niiden luokkiin NRE, NRG, IWP, IWA, RLL ja RLR kuuluvien
elektronisesti ohjattujen ja liitteessä II asetettuja vaiheen V päästö
raja-arvoja noudattavien moottoreiden osalta, joissa elektronista oh
jausta käytetään syötettävän polttoainemäärän ja polttoainesyötön
ajoituksen määrittämiseen tai joissa elektronista ohjausta käytetään
typen oksidien vähentämiseen käytettävän päästöjenrajoitusjärjestel
män aktivointiin, deaktivointiin tai modulointiin:

i) päästöjenrajoitusstrategiat, mukaan lukien kyseisten strategioi
den osoittamiseksi edellytettävät asiakirjat;

ii) typen oksidien rajoittamistoimenpiteet, mukaan lukien kyseisten
rajoittamistoimenpiteiden osoittamiseksi käytetty menetelmä;

iii) asianomaiseen liikkuvien työkoneiden vakiotilaiseen testisykliin
liittyvä alue, jonka puitteissa säädellään sitä päästömäärää, jolla
liitteessä II asetettujen päästöraja-arvojen ylitys sallitaan;

iv) teknisen tutkimuslaitoksen valvonta-alueelta päästöjen penkki
testin aikana valitsemat ylimääräiset mittauspisteet.

4.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti tätä ase
tusta täydentäviä delegoituja säädöksiä vahvistamalla seuraavat:

a) edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu menetelmä, jolla päästöjä
koskevia laboratoriotestituloksia tarkistetaan siten, että niihin sisälly
tetään huononemiskertoimet;

b) edellä 2 kohdassa tarkoitettuja vertailupolttoaineita koskevat tekniset
ominaisuudet ja tapauksen mukaan vaatimukset valmistusasiakir
joissa kuvailtujen muiden määriteltyjen polttoaineiden, polttoainese
osten tai polttoaine-emulsioiden kuvausta varten;

c) edellä 3 kohdassa tarkoitetut yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja
ominaisuudet mittausten ja testien toteuttamiseen;

d) PN:n mittaamiseen käytettävä menetelmä, jossa otetaan huomioon
UNECE-säännön nro 49 muutossarjan 06 vaatimukset;

e) liitteessä II tarkoitettujen kaksipolttoainemoottoreiden tai kaasumai
silla polttoaineilla toimivien yksipolttoainemoottoreiden testaukseen
sovellettavat yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset.

Kyseiset delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2016.
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26 artikla
Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevat järjestelyt
1.
EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
toteutettava kyseisen EU-tyyppihyväksynnän osalta tarvittavat toimenpi
teet todentaakseen, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hy
väksyntäviranomaisten kanssa, että on toteutettu riittävät järjestelyt sen
varmistamiseksi, että tuotannossa olevat moottorit ovat hyväksytyn tyy
pin mukaisia tämän asetuksen vaatimusten osalta.
2.
EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
toteutettava kyseisen EU-tyyppihyväksynnän osalta tarvittavat toimenpi
teet todentaakseen, että valmistajan antamat vaatimustenmukaisuusilmoi
tukset ovat 31 artiklan mukaisia.
3.
EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
toteutettava kyseisen EU-tyyppihyväksynnän osalta tarvittavat toimenpi
teet todentaakseen, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hy
väksyntäviranomaisten kanssa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
järjestelyt riittävät yhä jatkossa varmistamaan, että tuotannossa olevat
moottorit ovat edelleen hyväksytyn tyypin mukaisia ja että tapauksen
mukaan vaatimustenmukaisuusilmoitukset ovat edelleen 31 artiklan mu
kaisia.
4.
Todentaakseen, että moottori on hyväksytyn tyypin mukainen, EUtyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen voi tehdä
minkä tahansa EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevista tarkastuk
sista tai testeistä näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloista, tuotan
tolaitos mukaan luettuna.
5.
Mikäli EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomai
nen toteaa, että 1 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä ei sovelleta, että
ne poikkeavat merkittävästi 1 kohdassa tarkoitetuista yhdessä sovituista
järjestelyistä, että niiden soveltaminen on lopetettu tai että niitä ei enää
pidetä riittävinä, vaikka tuotantoa yhä jatketaan, sen on joko toteutettava
tarvittavat toimenpiteet voidakseen varmistaa sen, että tuotannon vaa
timustenmukaisuutta koskevaa menettelyä noudatetaan asianmukaisesti,
tai peruutettava EU-tyyppihyväksyntä.
6.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti tätä ase
tusta täydentäviä delegoituja säädöksiä vahvistamalla yksityiskohtaiset
toimenpiteet, jotka hyväksyntäviranomaisten on toteutettava, ja menet
telyt, joita hyväksyntäviranomaisten on noudatettava, sen varmistami
seksi, että tuotannossa olevat moottorit ovat hyväksytyn tyypin mukai
sia. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2016.

VI LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET JA VOIMASSAOLO

27 artikla
Yleiset säännökset
1.
Valmistajan on viipymättä ilmoitettava EU-tyyppihyväksynnän
myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle kaikista muutoksista hyväksyn
täasiakirjojen tietoihin.
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Tällaisen muutoksen tapahtuessa kyseinen hyväksyntäviranomainen
päättää, mitä 28 artiklassa vahvistetuista menettelyistä on noudatettava.
Tarvittaessa hyväksyntäviranomainen voi valmistajaa kuultuaan päättää,
että on myönnettävä uusi EU-tyyppihyväksyntä.
2.
EU-tyyppihyväksynnän muutosta koskeva hakemus on toimitet
tava yksinomaan alkuperäisen EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hy
väksyntäviranomaiselle.
3.
Jos hyväksyntäviranomainen katsoo muutoksen edellyttävän uusia
tarkastuksia tai uusia testejä, sen on ilmoitettava asiasta valmistajalle.
Jäljempänä 28 artiklassa vahvistettuja menettelyjä sovelletaan vain siinä
tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen päättelee näiden tarkastusten
tai testien perusteella, että EU-tyyppihyväksynnän vaatimukset täyttyvät
edelleen.

28 artikla
EU-tyyppihyväksyntöjen tarkistaminen ja laajentaminen
1.
Kun hyväksyntäasiakirjoihin kirjattuja tietoja on muutettu mutta
uusia tarkastuksia tai testejä ei tarvita, muutosta nimitetään ”tarkistuk
seksi”.
Tällaisen tarkistuksen toteutuessa hyväksyntäviranomaisen on ilman ai
heetonta viivytystä tarkistettava hyväksyntäasiakirjojen asiaankuuluvat
sivut tapauksen mukaan ja merkittävä kukin niistä siten, että muutoksen
laatu käy selvästi ilmi, ilmaistava tarkistuspäivämäärä sekä liitettävä
tarkistettu hakemisto hyväksyntäasiakirjoihin. Hyväksyntäasiakirjojen
konsolidoidun, päivitetyn toisinnon, johon on liitetty yksityiskohtainen
kuvaus muutoksista, katsotaan täyttävän tämän kohdan vaatimuksen.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua muutosta nimitetään ”laajennuksek
si”, kun hyväksyntäasiakirjoihin kirjattuja tietoja on muutettu ja tämän
lisäksi on kyseessä jokin seuraavista tilanteista:
a) tarvitaan uusia tarkastuksia tai testejä;
b) jokin EU-tyyppihyväksyntätodistuksen sisältämä tieto, lukuun otta
matta sen liitteitä, on muuttunut;
c) uutta tässä asetuksessa tai sen nojalla annetuissa delegoiduissa sää
döksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä asetettua vaatimusta ryhdy
tään soveltamaan hyväksyttyyn moottorityyppiin tai moottoriperhee
seen.
Jos kyseessä on laajennus, hyväksyntäviranomaisen on vahvistettava
päivitetty EU-tyyppihyväksyntätodistus, jossa on aiemmin myönnettyjen
laajennusten numeroita järjestyksessä seuraava laajennusnumero. EUtyyppihyväksyntätodistuksesta on käytävä selvästi ilmi laajennuksen pe
ruste ja laajennuksen myöntämispäivä.
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3.
Aina kun muutetaan hyväksyntäasiakirjojen sivuja tai vahvistetaan
konsolidoitu päivitetty toisinto, EU-tyyppihyväksyntätodistuksen liit
teenä olevaa hyväksyntäasiakirjojen hakemistoa on myös muutettava
niin, että siitä käy ilmi viimeisimmän laajennuksen tai tarkistuksen päi
vämäärä taikka päivitetyn toisinnon viimeisimmän konsolidoinnin päi
vämäärä.
4.
Moottorityypin tai moottoriperheen EU-tyyppihyväksyntään ei
vaadita muutosta, jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu uusi vaatimus
on teknisesti merkityksetön kyseisen moottorityypin tai moottoriperheen
kannalta päästöominaisuuksien näkökulmasta.

29 artikla
Muutosten antaminen ja niistä ilmoittaminen
1.
Jos kyseessä on EU-tyyppihyväksynnän tarkistus, hyväksyntävi
ranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä annettava hakijalle tapauksen
mukaan tarkistetut asiakirjat tai konsolidoitu päivitetty toisinto, mukaan
lukien 28 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyntä
asiakirjojen tarkistettu hakemisto.
2.
Jos kyseessä on EU-tyyppihyväksynnän laajennus, hyväksyntävi
ranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä annettava hakijalle 28 artiklan
2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu päivitetty EU-tyyppihyväksyn
tätodistus, mukaan lukien sen liitteet ja hyväksyntäasiakirjojen hakemis
to.
3.
Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava IMIn avulla kaikista EUtyyppihyväksyntöjen muutoksista muiden jäsenvaltioiden hyväksyntävi
ranomaisille 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

30 artikla
EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo
1.

EU-tyyppihyväksynnät ovat voimassa toistaiseksi.

2.
Moottorin EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa seuraavissa
tapauksissa:
a) kun uudet hyväksyttyyn moottorityyppiin tai tapauksen mukaan
moottoriperheeseen sovellettavat vaatimukset tulevat pakollisiksi
sen markkinoille saattamisessa eikä EU-tyyppihyväksyntää ole mah
dollista laajentaa tai tarkistaa vastaavasti;
b) kun hyväksytyn moottorityypin tai moottoriperheen tuotanto lopete
taan kokonaan ja vapaaehtoisesti;
c) kun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy 35 artiklan 3 koh
dan mukaisen rajoituksen vuoksi;
d) kun EU-tyyppihyväksyntä on peruutettu 26 artiklan 5 kohdan, 39 ar
tiklan 1 kohdan tai 40 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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3.
Kun moottoriperheen EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon edel
lytykset eivät enää täyty ainoastaan yhden moottoriperheeseen kuuluvan
moottorityypin osalta, kyseisen moottoriperheen EU-tyyppihyväksynnän
voimassaolo lakkaa ainoastaan asianomaista moottorityyppiä koskevin
osin.
4.
Kun moottorityypin tai tapauksen mukaan moottoriperheen tuo
tanto lopetetaan kokonaan, valmistajan on ilmoitettava lopettamisesta
sille hyväksyntäviranomaiselle, joka oli myöntänyt EU-tyyppihyväksyn
nän, jota lopettaminen koskee.
Vastaanotettuaan tämän ilmoituksen moottorityypille tai moottoriper
heelle EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
yhden kuukauden kuluessa ilmoitettava siitä muiden jäsenvaltioiden hy
väksyntäviranomaisille.
5.
Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista, kun moottorityypin tai ta
pauksen mukaan moottoriperheen EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo
on lakkaamassa, valmistajan on ilmoitettava tästä asiasta kyseisen EUtyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.
Tällöin EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
viipymättä ilmoitettava kaikki asian kannalta olennaiset tiedot muiden
jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille.
Tässä ilmoituksessa on erityisesti mainittava viimeisen valmistetun
moottorin valmistuspäivä ja tunnistenumero.
6.
Edellä olevissa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut ilmoittamisvelvollisuu
det katsotaan täytetyiksi, kun asianmukaiset tiedot on ladattu IMIin.

VII LUKU
VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS JA MERKINNÄT

31 artikla
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
1.
Moottorityypin tai moottoriperheen EU-tyyppihyväksynnän halti
jana valmistajan on toimitettava vaatimustenmukaisuusilmoitus, jäljem
pänä’vaatimustenmukaisuusilmoitus’, niiden moottoreiden mukana,
jotka saatetaan markkinoille seuraavin perustein:
a) edellä 34 artiklan 2, 4, 5, 6, 7 tai 8 kohdassa tai jäljempänä 35 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitettu vapautus; tai
b) jäljempänä 58 artiklan 9, 10 tai 11 kohdassa tarkoitettu siirtymä
säännös.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksessa on mainittava moottorin erityisomi
naisuudet ja sitä koskevat rajoitukset, se on toimitettava maksutta yh
dessä moottorin kanssa ja sen tulee tapauksen mukaan kulkea sen liik
kuvan työkoneen mukana, johon moottori asennetaan. Sen toimittamisen
ehdoksi ei saa asettaa nimenomaisen pyynnön esittämistä tai lisätietojen
antamista valmistajalle. Vaatimustenmukaisuusilmoitus voidaan toimit
taa myös suojattuna sähköisenä tiedostona.
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Valmistajan on kymmenen vuoden ajan moottorin valmistuspäivän jäl
keen annettava loppukäyttäjän pyynnöstä vaatimustenmukaisuusilmoi
tuksesta kaksoiskappale, josta perittävän toimitusmaksun ei tule ylittää
todistuksen antamisesta aiheutuvia kuluja. Vaatimustenmukaisuusilmoi
tuksen kaksoiskappaleessa on oltava selkeästi näkyvällä tavalla merkintä
”kaksoiskappale”.
2.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on laadittava vähintään yhdellä
unionin toimielinten virallisista kielistä.
Mikä tahansa jäsenvaltio voi pyytää valmistajalta vaatimustenmukaisuus
ilmoituksen kääntämistä sen viralliselle kielelle tai virallisille kielille.
3.
Vaatimustenmukaisuusilmoitukset allekirjoittamaan valtuutetun
henkilön tai valtuutettujen henkilöiden on kuuluttava valmistajan orga
nisaatioon, ja tällä henkilöllä tai näillä henkilöillä on oltava organisaa
tion johdon myöntämät asianmukaiset valtuudet ottaa kannettavaksi val
mistajan täysi lakisääteinen vastuu moottorin suunnittelusta ja valmista
misesta taikka moottorin tuotannon vaatimustenmukaisuudesta.
4.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on täytettävä kokonaisuudessaan,
eikä siihen voida sisällyttää muita moottorin käyttöä koskevia rajoituksia
kuin ne, joista on säädetty tässä asetuksessa.
5.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
vaatimustenmukaisuusilmoituksen malli, johon sisältyvät ominaisuudet
väärentämisen estämiseksi ja suojatun sähköisen tiedoston todentamisek
si. Tätä varten täytäntöönpanosäädöksissä on säädettävä vaatimustenmu
kaisuusilmoituksen suojaamiseen tarkoitetuista turvaominaisuuksista.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2016.

32 artikla
Moottorien lakisääteiset merkinnät
1.
Valmistajan on kiinnitettävä merkintä jokaiseen hyväksytyn tyypin
mukaisesti valmistettuun moottoriin, jäljempänä’lakisääteinen merkintä’.
2.
Seuraavien moottoreiden osalta lakisääteisen merkinnän on sisäl
lettävä täydentävä tieto siitä, että moottoria koskee asiaankuuluva va
pautus tai siirtymäsäännös:
a) jäljempänä olevan 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti sellaiset kolman
siin maihin vietäväksi tarkoitetut moottorit, jotka on valmistettu
unionissa tai valmistettu unionin ulkopuolella ja asennettu liikkuviin
työkoneisiin unionissa;
b) jäljempänä olevan 34 artiklan 2, 5, 6 tai 8 kohdan mukaisesti mark
kinoille saatetut moottorit;
c) jäljempänä olevan 34 artiklan 4 kohdan mukaisesti tilapäisesti mark
kinoille saatetut moottorit;
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d) jäljempänä olevan 58 artiklan 5 kohdan mukaisesti markkinoille saa
tetut siirtymäajan moottorit;
e) jäljempänä olevan 34 artiklan 7 kohdan tai 58 artiklan 10 tai 11 koh
dan mukaisesti markkinoille saatetut vaihtomoottorit.
3.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
lakisääteisen merkinnän malli, johon sisältyvät merkinnän pakolliset
olennaiset tiedot, jotka vaaditaan, kun moottori valmistuu tuotantolinjal
ta, ja pakolliset olennaiset tiedot, jotka vaaditaan, ennen kuin moottori
saatetaan markkinoille, sekä tarvittaessa tämän artiklan 2 kohdassa tar
koitetut täydentävät tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

33 artikla
Moottorien tilapäiset merkinnät
1.
Valmistajan on kiinnitettävä tilapäinen merkintä jokaiseen mootto
riin, joka on valmistettu hyväksytyn tyypin mukaisesti ja joka saatetaan
markkinoille 34 artiklan 3 kohdan perusteella.
2.
Moottorissa, joka ei vielä ole hyväksytyn tyypin vaatimusten mu
kainen ja joka toimitetaan kyseisen moottorin valmistajalle, saa olla vain
tilapäinen merkintä.
3.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tilapäisten merkintöjen
malli, mukaan lukien pakolliset olennaiset tiedot, jotka niissä on ilmais
tava. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä jou
lukuuta 2016.

VIII LUKU
VAPAUTUKSET

34 artikla
Yleiset vapautukset
1.
Lukuun ottamatta 32 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, tämä asetus ei
koske kolmansiin maihin vietäviä moottoreita.
2.
Lukuun ottamatta 32 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, tämä asetus ei
koske asevoimien käyttöön tarkoitettuja moottoreita.
Tätä kohtaa sovellettaessa palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun, ylei
sestä järjestyksestä vastaavien laitosten ja ensiapupalvelujen ei katsota
kuuluvan asevoimiin.
3.
Rajoittamatta 32 artiklan soveltamista ja alkuperäisen laitevalmis
tajan suostumuksella valmistaja voi toimittaa moottorin kyseiselle alku
peräiselle laitevalmistajalle erikseen ilman pakokaasujen jälkikäsittely
järjestelmää.
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4.
Sen estämättä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioi
den on annettava kenttätestaustarkoituksessa lupa sellaisten moottorei
den tilapäiseen markkinoille saattamiseen, joita ei ole EU-tyyppihyväk
sytty tämän asetuksen mukaisesti.

5.
Sen estämättä, mitä 18 artiklan 2 kohdassa ja 22 artiklan 3 koh
dassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava lupa sellaisten moottorei
den EU-tyyppihyväksynnälle ja markkinoille saattamiseen, jotka täyttä
vät liitteessä VI erityiskäyttöön tarkoitetuille moottoreille asetetut kaasuja hiukkaspäästöjen raja-arvot, edellyttäen, että nämä moottorit on tar
koitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU (1)
2 artiklan 5 kohdan mukaisesti asennettaviksi mahdollisesti räjähdysvaa
rallisissa tiloissa käytettäviin liikkuviin työkoneisiin.

6.
Sen estämättä, mitä 18 artiklan 2 kohdassa ja 22 artiklan 3 koh
dassa säädetään, jäsenvaltiot voivat pyydettäessä antaa luvan sellaisten
moottoreiden EU-tyyppihyväksynnälle ja markkinoille saattamiselle,
jotka täyttävät liitteessä VI erityiskäyttöön tarkoitetuille moottoreille
asetetut kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvot, edellyttäen, että nämä
moottorit on tarkoitettu asennettaviksi ainoastaan kansallisen pelastus
toimen käytössä olevien pelastusveneiden vesillelaskussa ja nostossa
käytettäviin liikkuviin työkoneisiin.

7.
Edellä olevien 5 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan 2 kohdan estä
mättä luokkiin RLL tai RLR kuuluvien, viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2011 unionin markkinoille saatettujen moottoreiden osalta jäsen
valtiot voivat sallia vaihtomoottoreiden markkinoille saattamisen, jos
hyväksyntäviranomainen asiaa tarkasteltuaan tunnustaa ja toteaa, että
liitteen II taulukoissa II-7 ja II-8 esitetyt sovellettavat päästöraja-arvot
täyttävän moottorin asentaminen aiheuttaa merkittäviä teknisiä ongel
mia. Tällaisessa tapauksessa vaihtomoottoreiden on oltava joko niiden
päästöraja-arvojen mukainen, jotka niiden olisi ollut täytettävä unionin
markkinoille saattamista varten 31 päivänä joulukuuta 2011, tai tiukem
pien päästöraja-arvojen mukainen.

Unionin markkinoille 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen saatettujen
luokkiin RLL ja RLR kuuluvien moottoreiden osalta jäsenvaltiot voivat
sallia sellaisten vaihtomoottoreiden markkinoille saattamisen, jotka täyt
tävät ne päästöraja-arvot, jotka korvattavien moottoreiden oli täytettävä,
kun ne alun perin saatettiin unionin markkinoille.

8.
Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisiin luokkiin RLL tai RLR kuu
luvien moottoreiden markkinoille saattamisen, jotka täyttävät viimeisim
mät 5 päivänä lokakuuta 2016 sovellettavassa asiaankuuluvassa lainsää
dännössä määritellyt päästöraja-arvot, edellyttäen, että

a) tällaiset moottorit ovat osa direktiivissä 2008/57/EY määriteltyä,
6 päivänä lokakuuta 2016 pitkälle edennyttä hanketta; sekä

b) liitteessä II olevissa taulukoissa II-7 tai II-8 esitetyt sovellettavat
päästöraja-arvot täyttävien moottoreiden käyttö aiheuttaa kohtuutto
mat kustannukset.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä
helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja lait
teita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmu
kaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309).
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Kunkin jäsenvaltion on toimitettava viimeistään 17 päivänä syyskuuta
2017 komissiolle luettelo kaikista tällaisista hankkeista.

9.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi seuraavia tapauksia kos
kevilla yksityiskohtaisilla teknisillä eritelmillä ja tapauksille asetetuilla
edellytyksillä:

a) valmistaja toimittaa 3 kohdan mukaisesti moottorin erikseen ilman pa
kokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmää alkuperäiselle laitevalmistajalle;

b) moottorit, joilla ei ole tämän asetuksen mukaista EU-tyyppihyväk
syntää, saatetaan 4 kohdan mukaisesti tilapäisesti markkinoille kent
tätestaustarkoituksessa;

c) liitteessä VI erityiskäyttöön tarkoitetuille moottoreille asetetut kaasuja hiukkaspäästöjen raja-arvot täyttäville moottoreille EU-tyyppihy
väksynnän ja niiden markkinoille saattamisen hyväksyminen 5 ja
6 kohdan mukaisesti.

Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2016.

35 artikla
Uusille tekniikoille tai uusille ratkaisuille myönnettävät vapautukset
1.
Valmistaja voi hakea EU-tyyppihyväksyntää sellaiselle moottori
tyypille tai moottoriperheelle, joka sisältää uusia tekniikoita taikka uusia
ratkaisuja, ja joka näiden uusien tekniikoiden taikka uusien ratkaisujen
johdosta ei ole yhteensopiva yhden tai useamman tämän asetuksen vaa
timuksen kanssa.

2.
Hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu
EU-tyyppihyväksyntä, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) hakemuksessa esitetään perustelut sille, että uudet tekniikat tai uudet
ratkaisut tekevät moottorityypistä tai moottoriperheestä yhteensopi
mattoman yhden tai useamman tämän asetuksen vaatimuksen kanssa;

b) hakemuksessa kuvataan uusien tekniikoiden tai uusien ratkaisujen
ympäristövaikutukset ja toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmis
tamiseksi, että moottorilla saavutetaan vähintään vastaava ympäris
tönsuojelun taso kuin tämän asetuksen vaatimuksilla, joista haetaan
vapautusta;

c) esitetään testien kuvaukset ja testitulokset, jotka osoittavat, että b
alakohdan edellytys täyttyy.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntä voidaan myön
tää vain komission luvalla.
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Komission luvassa on tapauksen mukaan ilmoitettava, liittyykö siihen
rajoituksia.

Komissio antaa luvan täytäntöönpanosäädöksellä.

4.
Odotettaessa 3 kohdassa tarkoitettua komission lupapäätöstä hy
väksyntäviranomainen voi myöntää tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän,
joka on voimassa

a) vain kyseisen jäsenvaltion alueella;

b) ainoastaan sen moottorityypin tai moottoriperheen osalta, johon ha
ettava vapautus kohdistuu; ja

c) vähintään 36 kuukauden ajan.

Kun tilapäinen EU-tyyppihyväksyntä on myönnetty, hyväksyntäviran
omaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja muille jäsen
valtioille asiakirjan avulla, joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Tällaisen tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän tilapäisyyden ja rajallisen
alueellisen voimassaolon on käytävä ilmi EU-tyyppihyväksyntätodistuk
sen otsikosta ja vastaavan vaatimustenmukaisuusilmoituksen otsikosta.

5.
Kun hyväksyntäviranomainen päättää hyväksyä 4 kohdassa tarkoi
tetun tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän omalla alueellaan, sen on ilmoi
tettava asiasta kirjallisesti asianomaiselle hyväksyntäviranomaiselle ja
komissiolle.

6.
Kun komissio päättää olla myöntämättä 3 kohdassa tarkoitettua
lupaa, hyväksyntäviranomaisen on välittömästi ilmoitettava 4 kohdassa
tarkoitetun tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän haltijalle, että tilapäinen
EU-tyyppihyväksyntä peruutetaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päi
västä, jona komissio on tehnyt epäämispäätöksen.

Sen estämättä, että komissio päättää olla myöntämättä 3 kohdassa tar
koitettua lupaa, ne moottorit, jotka on valmistettu tilapäisen EU-tyyppi
hyväksynnän mukaisesti ennen sen voimassaolon päättymistä, voidaan
saattaa markkinoille missä tahansa jäsenvaltiossa, jonka viranomaiset
hyväksyivät tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän.

7.
Edellä olevassa 4 kohdan toisessa alakohdassa ja 5 kohdassa tar
koitettujen vaatimukset katsotaan täytetyiksi, kun asianmukaiset tiedot
on ladattu IMIin.
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8.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lupa. Nämä täytäntöönpanosäädök
set hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

9.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
yhtenäiset mallit tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille EU-tyyppihy
väksyntätodistuksille ja vaatimustenmukaisuusilmoituksille, mukaan lu
kien niiden pakolliset olennaiset tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

36 artikla
Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten myöhempi
mukauttaminen
1.
Jos komissio antaa luvan 35 artiklan mukaisen vapautuksen myön
tämiseen, se toteuttaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet, joilla asian
omaiset delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset mukautetaan
tekniikan kehitykseen.

Jos 35 artiklan nojalla myönnettävä vapautus liittyy UNECE-säännöllä
säänneltyyn asiakysymykseen, komissio ehdottaa muutosta kyseiseen
sääntöön vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen mukaisesti sovellettavalla
menettelyllä.

2.
Heti kun 1 kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat delegoidut säädök
set tai täytäntöönpanosäädökset on muutettu, komissio poistaa kaikki
vapautuksen hyväksymisestä tehtyyn päätökseen liittyvät rajoitukset.

Jos tarvittavia toimia delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten
mukauttamiseksi ei ole toteutettu, komissio voi tilapäisen EU-tyyppihy
väksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä päättää täytäntöönpano
säädöksellä, joka hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tar
kastelumenettelyä noudattaen, antaa kyseiselle jäsenvaltiolle luvan laa
jentaa EU-tyyppihyväksyntää.

IX LUKU
TUOTANTOILMOITUS JA SEN TARKASTAMINEN

37 artikla
Tuotantoilmoitukseen liittyvät valmistajien velvoitteet
1.
Valmistajan on toimitettava EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle
hyväksyntäviranomaiselle luettelo, joka sisältää kunkin moottorityypin
ja moottorin alaluokan niiden moottoreiden lukumäärän, jotka on val
mistettu tämän asetuksen ja EU-tyyppihyväksynnän mukaisesti edellisen
tuotantoilmoituksen toimittamisen jälkeen taikka sen jälkeen, kun tämän
asetuksen vaatimuksia on sovellettu ensimmäisen kerran.
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Luettelo on toimitettava

a) 45 vuorokauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä;

b) viipymättä kunkin liitteessä III mainitun moottorin markkinoillesaat
tamispäivän jälkeen; sekä

c) muuhun hyväksyntäviranomaisen mahdollisesti määräämään päivä
määrään mennessä.

2.
Jos vastaavuus ei käy ilmi moottoreiden koodijärjestelmästä, 1
kohdassa tarkoitetussa luettelossa on eriteltävä, mitkä tunnistenumerot
vastaavat mitäkin moottorityyppiä ja tapauksen mukaan moottoriperhettä
ja EU-tyyppihyväksyntänumeroita.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on selvästi osoitettava
kaikki ne tapaukset, joissa valmistaja lopettaa hyväksytyn moottorityy
pin tai moottoriperheen tuotannon.

4.
Valmistajan on säilytettävä 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta jäl
jennös vähintään 20 vuoden ajan sen jälkeen, kun asianomaisen EUtyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt.

5.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luettelon muoto. Nämä täytän
töönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tar
kastelumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

38 artikla
Tarkastustoimenpiteet
1.
EU-tyyppihyväksynnän myöntävän jäsenvaltion hyväksyntäviran
omaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, tarvit
taessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten
kanssa, että EU-tyyppihyväksyntää koskevat tunnistenumerot on kohdis
tettu oikein ja että valmistajat käyttävät niitä asianmukaisesti, ennen
kuin moottori, jolla on tyyppihyväksyntä, saatetaan markkinoille tai
asetetaan saataville markkinoilla.

2.
Tunnistenumerot voidaan tarkastaa lisäksi 26 artiklan mukaisen
tuotannon vaatimustenmukaisuustarkastuksen yhteydessä.

3.
Tunnistenumeroiden tarkastamisen osalta valmistajan taikka val
mistajan edustajan on pyynnöstä toimitettava viipymättä asiasta vastaa
valle hyväksyntäviranomaiselle tarvittavat valmistajan ostajiin liittyvät
tiedot sekä 37 artiklan mukaisesti valmistetuiksi ilmoitettujen moottorei
den tunnistenumerot. Jos moottorit saatetaan alkuperäisen laitevalmista
jan saataville, ei lisätietoja tarvita valmistajalta.
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4.
Jos valmistaja ei hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä pysty osoitta
maan, että lakisääteistä merkintää koskevat vaatimukset täyttyvät, hy
väksyntäviranomainen voi peruuttaa vastaavalle moottorityypille tai
moottoriperheelle myönnetyn EU-tyyppihyväksynnän. Hyväksyntäviran
omaisten on ilmoitettava EU-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ja pe
ruuttamisen perusteista toisilleen yhden kuukauden kuluessa 22 artiklan
5 kohdan mukaisesti.

X LUKU
SUOJALAUSEKKEET

39 artikla
Moottorit, jotka eivät ole hyväksytyn tyypin mukaiset
1.
Jos lakisääteisellä merkinnällä ja tarvittaessa vaatimustenmukai
suusilmoituksella varustetut moottorit eivät ole hyväksytyn moottorityy
pin tai moottoriperheen mukaisia, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen
hyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen var
mistamiseksi, että tuotannossa olevat moottorit saatetaan hyväksytyn
moottorityypin tai moottoriperheen mukaisiksi. Tällaisiin toimenpiteisiin
voi kuulua EU-tyyppihyväksynnän peruuttaminen, jos valmistajan kor
jaavat toimet ovat riittämättömät.

Asianomaisen hyväksyntäviranomaisen on tiedotettava muiden jäsenval
tioiden hyväksyntäviranomaisille toteutetuista toimenpiteistä.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa katsotaan, että poikkeamiset
EU-tyyppihyväksyntätodistuksen tai hyväksyntäasiakirjojen yksityiskoh
dista merkitsevät hyväksyttyä moottorityyppiä tai moottoriperhettä kos
kevien vaatimusten noudattamatta jättämistä, ellei poikkeamisille ole
annettu lupaa VI luvun mukaisesti.

3.
Mikäli hyväksyntäviranomainen havaitsee, että tapauksen mukaan
toisessa jäsenvaltiossa myönnetyllä vaatimustenmukaisuusilmoituksella
tai tyyppihyväksyntämerkillä varustetut moottorit eivät ole hyväksytyn
moottorityypin tai moottoriperheen mukaisia, se voi pyytää EU-tyyppi
hyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista tarkastamaan, että
tuotannossa olevat moottorit ovat edelleen hyväksytyn moottorityypin
tai moottoriperheen mukaisia. EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hy
väksyntäviranomaisen on tällaisen pyynnön saatuaan toteutettava 1 koh
dassa tarkoitetut toimet mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa pyynnön päiväyksestä.

4.
Hyväksyntäviranomaisten on ilmoitettava EU-tyyppihyväksynnän
peruuttamisesta ja peruuttamisen perusteista toisilleen yhden kuukauden
kuluessa 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

5.
Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen
kiistää sille ilmoitetun vaatimustenvastaisuuden, asianomaisten jäsenval
tioiden on pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys.

Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle, joka järjes
tää tarpeen mukaan neuvotteluja ratkaisuun pääsemiseksi.
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40 artikla
Moottoreiden palauttamismenettely
1.
Siinä tapauksessa, että valmistajan, jolle on myönnetty EU-tyyp
pihyväksyntä, täytyy asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan 1 kohdan
nojalla ryhtyä palauttamismenettelyyn saadakseen markkinoille jo saa
tetut moottorit, niin liikkuviin työkoneisiin asennetut kuin asentamatto
matkin, takaisin sillä perusteella, että kyseiset moottorit ovat vakava
riski ympäristön tai ihmisten terveyden suojelun kannalta, asianomaisen
valmistajan on
a) välittömästi ilmoitettava asiasta EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle
hyväksyntäviranomaiselle; ja
b) ehdotettava kyseiselle hyväksyntäviranomaiselle asianmukaisia kor
jaavia toimenpiteitä, joilla vakava riski voidaan torjua.
2.
Hyväksyntäviranomaisen on toimitettava ehdotetut korjaustoimet
muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle tiedoksi
viipymättä.
Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että korjaustoimet tosiasial
lisesti toteutetaan asianomaisten jäsenvaltioiden alueella.
3.
Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että korjaustoimet ovat riittä
mättömiä tai että niitä ei toteuteta riittävän nopeasti, sen on viipymättä
ilmoitettava tästä EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntävi
ranomaiselle.
Jos valmistaja ei tämän jälkeen ehdota ja toteuta tehokkaita korjaustoi
mia, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
toteutettava kaikki tarvittavat suojatoimenpiteet, jollainen on myös
EU-tyyppihyväksynnän peruuttaminen.
Jos EU-tyyppihyväksyntä peruutetaan, hyväksyntäviranomaisen on yh
den kuukauden kuluessa peruuttamisesta ilmoitettava siitä valmistajalle,
muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle kirja
tulla kirjeellä tai vastaavalla sähköisellä välineellä.

41 artikla
Päätöksistä

ilmoittaminen
ja
käytettävissä
muutoksenhakukeinot

olevat

1.
Jokainen seuraaviin tyyppeihin kuuluva tai seuraavaa tarkoitusta
varten tehty päätös on perusteltava:
a) päätös on tehty tämän asetuksen nojalla;
b) päätöksellä evätään tai peruutetaan EU-tyyppihyväksyntä;
c) päätös edellyttää moottorin vetämistä pois markkinoilta;
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d) päätöksellä kielletään tai estetään moottorin markkinoille saattaminen
tai rajoitetaan sitä; tai

e) päätöksellä kielletään tai estetään sellaisten liikkuvien työkoneiden
markkinoille saattaminen, joihin on asennettu tämän asetuksen sovel
tamisalaan kuuluva moottori, tai rajoitetaan sitä.

2.

Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava asianomaiselle osapuolelle:

a) kaikista 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä;

b) kyseisen jäsenvaltion voimassa olevien lakien mukaisesti osapuolen
käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja niihin sovelletta
vista määräajoista.

XI LUKU
KANSAINVÄLISET

SÄÄNNÖT
JA
TARJOAMINEN

TEKNISEN

TIEDON

42 artikla
Vastaavien moottoreiden tyyppihyväksyntöjen hyväksyminen
1.
Unioni voi tunnustaa unionin ja kolmansien maiden välillä solmit
tujen monenvälisten tai kahdenvälisten sopimusten puitteissa vastaavuu
den tällä asetuksella asetettujen, moottoreiden EU-tyyppihyväksyntää
koskevien edellytysten ja säännösten sekä kansainvälisillä säännöillä
tai kolmansien maiden säännöillä perustettujen menettelyjen välillä.

2.
Myönnetyt tyyppihyväksynnät ja lakisääteiset merkinnät, jotka
ovat niiden UNECE-sääntöjen taikka UNECE-sääntöihin tehtyjen muu
tosten mukaisia, joiden puolesta unioni on äänestänyt taikka joita unioni
on sitoutunut noudattamaan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun delegoi
dun säädöksen mukaisesti, tunnustetaan olevan samanarvoisia tämän
asetuksen nojalla annettavien EU-tyyppihyväksyntöjen ja tämän asetuk
sen nojalla vaadittavan lakisääteisen merkinnän kanssa.

3.
Unionin säädösten nojalla myönnetyt EU-tyyppihyväksynnät, jotka
luetellaan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädökses
sä, on tunnustettava samanarvoisiksi tämän asetuksen nojalla annetta
vien EU-tyyppihyväksyntöjen kanssa.

4.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti tätä ase
tusta täydentäviä delegoituja säädöksiä vahvistamalla seuraavat:

a) luettelo UNECE-säännöistä tai niihin tehdyistä muutoksista, mukaan
lukien kaikki niihin sisältyvät niiden soveltamiseen liittyvät vaa
timukset, joiden puolesta unioni on äänestänyt tai joita unioni on
sitoutunut noudattamaan ja joita sovelletaan liikkuviin työkoneisiin
asennettavien moottorityyppien ja moottoriperheiden EU-tyyppihy
väksyntään;
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b) luettelo unionin säädöksistä, joiden nojalla myönnetään EU-tyyppi
hyväksyntöjä, mukaan lukien kaikki niihin sisältyvät niiden sovelta
miseen liittyvät vaatimukset.

Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2016.

43 artikla
Alkuperäisille laitevalmistajille ja loppukäyttäjille tarkoitetut tiedot
ja ohjeet
1.
Valmistaja ei saa toimittaa alkuperäisille laitevalmistajille tai lop
pukäyttäjille mitään sellaisia tässä asetuksessa määriteltyjä yksityiskoh
tia koskevia teknisiä tietoja, jotka eroavat hyväksyntäviranomaisen hy
väksymistä yksityiskohdista.

2.
Valmistajan tulee saattaa alkuperäisten laitevalmistajien saataville
kaikki olennaiset tiedot ja ohjeet, jotka ovat edellytyksenä moottorin
asianmukaiselle asentamiselle liikkuvaan työkoneeseen, mukaan lukien
kuvaus moottorin asennukseen tai käyttöön liittyvistä mahdollisista eri
tyisistä edellytyksistä tai rajoituksista.

3.
Valmistajan tulee saattaa alkuperäisten laitevalmistajien saataville
kaikki olennaiset tiedot ja tarvittavat ohjeet, jotka on tarkoitettu loppu
käyttäjälle, mukaan lukien kuvaus moottorin käyttöön liittyvistä mah
dollisista erityisistä edellytyksistä tai rajoituksista.

4.
Valmistajien on saatettava alkuperäisten laitevalmistajien saataville
tiedot EU-tyyppihyväksyntämenettelyn aikana mitatusta hiilidioksidi
päästöjen määrästä ja ohjeistettava alkuperäisiä laitevalmistajia toimitta
maan nämä tiedot sekä selvitykset testiolosuhteista sen liikkuvan työko
neen loppukäyttäjälle, johon moottori on tarkoitus asentaa.

5.
Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti tätä ase
tusta täydentäviä delegoituja säädöksiä vahvistamalla tämän artiklan 2, 3
ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja ohjeiden yksityiskohdat. Nämä
delegoidut säädökset annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

44 artikla
Tietojenvaihto sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMIn)
kautta
1.
Tämän asetuksen soveltamiseen liittyvä EU-tyyppihyväksyntöjä
koskeva tiedonvaihto kansallisten viranomaisten kesken tai kansallisten
viranomaisten ja komission välillä tapahtuu sähköisessä muodossa IMIn
kautta.

2.
Kaikki tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä EU-tyyppihyväk
syntöjä koskevat olennaiset tiedot kootaan keskitetysti IMIin ja saatetaan
kansallisten viranomaisten ja komission saataville sen kautta.
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3.

Komissio huolehtii siitä, että IMI myös:

a) mahdollistaa tietojen vaihtaminen toisaalta valmistajien tai teknisten
tutkimuslaitosten ja toisaalta kansallisten viranomaisten tai komission
välillä;
b) antaa käytössä olevien moottoreiden tyyppihyväksyntöjen tulokset ja
valvonnan tuloksiin liittyvät tietyt tiedot julkiseen käyttöön;
c) tarvittaessa ja mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista,
mahdollistaa järjestelyt olemassa olevien kansallisten tietokantojen ja
IMIn välistä automaattista tiedonvaihtoa varten asianomaisten jäsen
valtioiden suostumuksella.
4.
IMIn käyttö 3 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin on vapaa
ehtoista.
5.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja menettelyt, jotka ovat tarpeen
IMIn ja olemassa olevien tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa tar
koitettujen kansallisten tietokantojen liittämiseksi yhteen. Nämä täytän
töönpanosäädökset annetaan 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkas
telumenettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.
XII LUKU
TEKNISTEN

TUTKIMUSLAITOSTEN
ILMOITTAMINEN

NIMEÄMINEN

JA

45 artikla
Teknisiin tutkimuslaitoksiin liittyvät vaatimukset
1.
Teknisen tutkimuslaitoksen on oltava hyväksymisviranomaisen ni
meämä 47 artiklan mukaisesti ja sen on täytettävä tämän artiklan 2–9
kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.
Tekninen tutkimuslaitos on perustettava jokaisen jäsenvaltion kan
sallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sillä on oltava oikeushenkilölli
syys.
3.
Teknisen tutkimuslaitoksen on oltava arvioimansa moottoreiden
suunnittelu-, valmistus-, toimitus- tai huoltoprosessista riippumaton ul
kopuolinen laitos.
Laitoksen, joka kuuluu sellaisia yrityksiä edustavaan toimialajärjestöön
tai ammatilliseen liittoon, jotka osallistuvat laitoksen arvioimien, testaa
mien tai tarkastamien moottoreiden suunnitteluun, valmistukseen, toi
mittamiseen, kokoamiseen, asentamiseen, käyttöön tai huoltoon, voidaan
katsoa täyttävän ensimmäisen alakohdan vaatimukset edellyttäen, että
osoitetaan sen riippumattomuus ja eturistiriitojen puuttuminen.
4.
Tekninen tutkimuslaitos, sen ylin johto sekä niiden toimintaluok
kien toimien suorittamisesta vastaava henkilöstö, joita varten tekninen
tutkimuslaitos on nimetty 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eivät saa olla
arvioimiensa moottoreiden suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asen
tajia tai huoltajia, eivätkä ne saa edustaa mainittuihin toimiin osallistuvia
osapuolia. Tämä rajoitus ei sulje pois mahdollisuutta käyttää tämän ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitettuja arvioitavia moottoreita teknisen tutkimus
laitoksen toimintaan liittyviin tarpeisiin tai henkilökohtaisiin tarkoituk
siin.
Teknisen tutkimuslaitoksen on varmistettava, että sen tytäryhtiöiden tai
alihankkijoiden toimet eivät vaikuta sen luottamuksellisuuteen, objektii
visuuteen ja puolueettomuuteen niiden toimintaluokkien toimien osalta,
joita varten se on nimetty.
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5.
Teknisen tutkimuslaitoksen on suoritettava niiden toimintaluokkien
toimet, joita varten laitos on nimetty, mahdollisimman suurta ammatil
lista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä päte
vyyttä noudattaen ja sen henkilöstön on oltava vapaa kaikesta, erityisesti
taloudellisesta, painostuksesta tai johdattelusta, joka saattaisi vaikuttaa
henkilöstön suorittamaan arviointiin tai sen arviointitoimintojen tulok
siin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille
näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

6.
Teknisen tutkimuslaitoksen on osoitettava sen nimeävälle hyväk
syntäviranomaiselle, että se kykenee suoriutumaan kaikista niiden toi
mintaluokkien toimista, joita varten se on ehdolla 47 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, varmistamalla, että sillä on käytössään seuraavat:

a) henkilöstö, jolla on asianmukaiset taidot, tekninen erikoistietämys ja
ammatillinen koulutus sekä riittävä ja soveltuva kokemus tehtävien
suorittamiseksi;

b) kuvaukset menettelyistä, jotka koskevat niiden toimintaluokkien toi
mia, joita varten se hakee nimeämistä, siten varmistaen menettelyjen
avoimuuden ja toistettavuuden;

c) menettelyt, jotka on tarkoitettu niiden toimintaluokkien toimien suo
rittamiseen, joita varten se hakee nimeämistä, ja joissa otetaan asian
mukaisesti huomioon kyseessä olevan moottorin tekninen monimut
kaisuus sekä se, valmistetaanko moottori massa- tai sarjatuotantona;
ja

d) keinot suorittaa asianmukaisesti niiden toimintaluokkien toimiin liit
tyvät tehtävät, joita varten se hakee nimeämistä, ja kaikkien tarvitta
vien laitteiden tai välineiden käyttömahdollisuus.

7.
Teknisen tutkimuslaitoksen, sen ylin johto ja arviointihenkilöstö
mukaan lukien, on oltava puolueeton eikä se saa osallistua toimintaan,
joka voi olla ristiriidassa sen suorittaman arvioinnin riippumattomuuden
kanssa taikka vaarantaa sen luotettavuuden niiden toimintaluokkien toi
missa, joita varten tekninen tutkimuslaitos on nimetty.

8.
Teknisen tutkimuslaitoksen on otettava sen toiminnan kattava vas
tuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu jäsenvaltiolle kansallisen lain
säädännön mukaisesti tai jollei jäsenvaltio ole itse suoraan vastuussa
arvioinnista.

9.
Teknisen tutkimuslaitoksen henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus
kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa tietoonsa suorittaessaan
tehtäviään tämän asetuksen tai sen täytäntöön panemiseksi annetun kan
sallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu vaitiolovelvollisuus ei sido teknisen
tutkimuslaitoksen henkilöstöä tietojenvaihdossa nimeävän hyväksyntävi
ranomaisen kanssa eikä tapauksissa, joissa unionin lainsäädännössä tai
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan tällaista tietojenvaihtoa.

Omistusoikeudet on suojattava.
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46 artikla
Teknisten tutkimuslaitosten tytäryhtiöt ja alihankinta
1.
Tekninen tutkimuslaitos voi teettää alihankintana tiettyjä tehtäviä,
jotka liittyvät toimiin, joita varten ne on nimetty 47 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, tai teettää kyseiset toimet tytäryhtiöllään vain, jos siitä on
sovittu nimeävän hyväksyntäviranomaisen kanssa.

Tällöin teknisen tutkimuslaitoksen on varmistettava, että alihankkija tai
tytäryhtiö täyttää 45 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava asi
asta nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle.

2.
Tekninen tutkimuslaitos kantaa täyden vastuun alihankkijoiden tai
tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat
sijoittautuneet.

3.
Teknisen tutkimuslaitoksen on pidettävä nimeävän hyväksyntävi
ranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryh
tiön pätevyyden arviointia ja niiden suorittamia tehtäviä.

47 artikla
Teknisten tutkimuslaitosten nimeäminen
1.
Hyväksyntäviranomaiset nimeävät tekniset tutkimuslaitokset yh
teen tai useampaan seuraavista toimintaluokista niiden asiantuntemuksen
mukaisesti:

a) luokka A: tekniset tutkimuslaitokset, jotka suorittavat tässä asetuk
sessa tarkoitetut testit omissa tiloissaan;

b) luokka B: tekniset tutkimuslaitokset, jotka valvovat tässä asetuksessa
tarkoitettuja testejä silloin, kun ne suoritetaan valmistajan tiloissa tai
kolmannen osapuolen tiloissa;

c) luokka C: tekniset tutkimuslaitokset, jotka arvioivat ja seuraavat
säännöllisesti valmistajan menettelyjä tuotannon vaatimustenmukai
suuden varmistamiseksi;

d) luokka D: tekniset tutkimuslaitokset, jotka valvovat tai suorittavat
testejä tai tarkastuksia tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmista
miseksi.

2.
Hyväksyntäviranomainen voi toimia teknisenä tutkimuslaitoksena
yhdessä tai useammassa 1 kohdassa tarkoitetussa toimintaluokassa.

3.
Muita kuin tämän artiklan mukaisesti nimettyjä kolmansien mai
den teknisiä tutkimuslaitoksia voidaan ilmoittaa 50 artiklan mukaisesti,
jos unionin ja kyseisen kolmannen maan välisessä kahdenvälisessä so
pimuksessa määrätään tällaisesta teknisten tutkimuslaitosten tunnustami
sesta.

02016R1628 — FI — 01.07.2020 — 001.001 — 46
▼B
Tekninen tutkimuslaitos, joka on perustettu 45 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti, voi kuitenkin perustaa tytäryhtiöitä kolmansiin maihin edellyt
täen, että tytäryhtiöt ovat suoraan kyseisen teknisen tutkimuslaitoksen
johdon ja valvonnan alaisia.

48 artikla
Teknisten

tutkimuslaitosten toimintavaatimuksia
koskevat menettelyt

ja

arviointia

Siirretään komissiolle valta antaa 55 artiklan mukaisesti delegoituja sää
döksiä tämän asetuksen täydentämiseksi vahvistamalla

a) vaatimukset, joita teknisten tutkimuslaitosten on noudatettava; ja

b) teknisten tutkimuslaitosten 49 artiklan mukainen arviointimenettely,
vastaava raportti mukaan lukien.

49 artikla
Teknisten tutkimuslaitosten osaamisen arviointi
1.
Nimeävän hyväksyntäviranomaisen on laadittava arviointiraportti,
jossa osoitetaan, että ehdolla olevan teknisen tutkimuslaitoksen vaa
timustenmukaisuus tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla annetta
vien delegoitujen säädösten suhteen on arvioitu. Tähän arviointiraport
tiin voi kuulua kansallisen akkreditointielimen myöntämä akkreditointi
todistus, jolla todistetaan teknisen tutkimuslaitoksen täyttävän tämän
asetuksen vaatimukset.

Arviointiraportin perustana oleva arviointi on tehtävä niiden säännösten
mukaisesti, jotka vahvistetaan 48 artiklassa tarkoitetussa delegoidussa
säädöksessä.

2.
Nimeävän hyväksyntäviranomaisen on tarkistettava arviointira
portti vähintään kerran kolmessa vuodessa.

3.
Nimeävän hyväksyntäviranomaisen on toimitettava arviointira
portti komissiolle tämän pyynnöstä. Niissä tapauksissa, joissa arviointi
ei perustu kansallisen akkreditointielimen antamaan akkreditointitodis
tukseen, nimeävän hyväksyntäviranomaisen on toimitettava komissiolle
asiakirjatodisteita, jotka osoittavat:

a) teknisen tutkimuslaitoksen pätevyyden;

b) käytössä olevat järjestelyt sen varmistamiseksi, että nimeävä hyväk
syntäviranomainen valvoo teknistä tutkimuslaitosta säännöllisesti; ja

c) että tekninen tutkimuslaitos täyttää tässä asetuksessa sekä sen nojalla
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä asetetut vaatimukset.
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4.
Hyväksyntäviranomaisen, jonka on tarkoitus toimia teknisenä tut
kimuslaitoksena 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on dokumentoitava
oma vaatimustenmukaisuutensa arvioinnin avulla, jonka suorittavat ar
vioitavasta toiminnasta riippumattomat tarkastajat. Tarkastajat voivat
olla samasta organisaatiosta, kunhan he ovat hallinnollisesti erillään
arvioitavaa toimintaa suorittavasta henkilöstöstä.

50 artikla
Ilmoitusmenettelyt
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin nimeämänsä
teknisen tutkimuslaitoksen osalta seuraavat tiedot:
a) teknisen tutkimuslaitoksen nimi;
b) osoite, myös sähköpostiosoite;
c) vastuuhenkilöt;
d) toimintaluokka; ja
e) muutokset, jotka liittyvät 47 artiklassa tarkoitettuun nimeämiseen.
2.
Tekninen tutkimuslaitos voi suorittaa 47 artiklan 1 kohdassa tar
koitettuja toimia nimeävän hyväksyntäviranomaisen puolesta ainoastaan,
jos kyseinen tekninen tutkimuslaitos on ilmoitettu etukäteen komissiolle
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.
3.
Useat nimeävät hyväksyntäviranomaiset voivat nimetä ja näiden
nimeävien hyväksyntäviranomaisten jäsenvaltiot voivat ilmoittaa saman
teknisen tutkimuslaitoksen riippumatta siitä, minkä toimintaluokan tai
-luokkien toimia sen on määrä suorittaa 47 artiklan 1 kohdan mukaises
ti.
4.
Kun jonkin delegoidun säädöksen soveltamiseksi on nimettävä
tietty organisaatio tai toimivaltainen elin, jonka toiminta ei sisälly 47 ar
tiklan 1 kohtaan, asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komis
siolle tämän artiklan mukaisesti.
5.
Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon ja yksityiskohtai
set tiedot tämän artiklan mukaisesti ilmoitetuista teknisistä tutkimuslai
toksista.

51 artikla
Nimeämisten muutokset
1.
Kun nimeävä hyväksyntäviranomainen on todennut tai saanut tie
tää, että sen nimeämä tekninen tutkimuslaitos ei joko enää täytä tässä
asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia tai suoriudu velvoitteistaan, ni
meävän hyväksyntäviranomaisen on tapauksen mukaan rajoitettava ni
meämistä taikka peruutettava se tilapäisesti tai kokonaan riippuen siitä,
miten vakavaa kyseisten vaatimusten noudattamatta jättäminen tai vel
voitteiden laiminlyönti on ollut.
Jäsenvaltion, joka ilmoitti kyseisen teknisen tutkimuslaitoksen komissi
olle 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on viipymättä ilmoitettava komis
siolle kaikista nimeämisen rajoituksista taikka niiden tilapäisistä tai ko
konaan peruuttamisista.
Komissio muuttaa vastaavasti 50 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja jul
kaistuja tietoja.
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2.
Jos nimeämistä rajoitetaan tai se peruutetaan tilapäisesti taikka
kokonaan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai jos tekninen tutkimuslaitos
on lopettanut toimintansa, nimeävän hyväksyntäviranomaisen on toteu
tettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen laitok
sen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen tekninen tutkimuslaitos tai
ne pidetään nimeävän hyväksyntäviranomaisen tai markkinavalvontavi
ranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.

52 artikla
Teknisten tutkimuslaitosten pätevyyden kyseenalaistaminen
1.
Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon
saatetaan epäilyksiä, että tekninen tutkimuslaitos ei ole pätevä tai että
tekninen tutkimuslaitos ei enää täytä sille asetettuja vaatimuksia ja vel
voitteita.
2.
Nimeävän hyväksyntäviranomaisen jäsenvaltion on toimitettava
pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät nimeämisen perustei
siin tai asianomaisen teknisen tutkimuslaitoksen nimeämisen voimassa
pitämiseen.
3.
Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saa
tuja arkaluonteisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
4.
Kun komissio toteaa, että tekninen tutkimuslaitos ei täytä tai ei
enää täytä sen nimeämiselle asetettuja vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta
nimeävän hyväksyntäviranomaisen jäsenvaltiolle voidakseen vahvistaa
yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa tarvittavat korjaavat toimenpi
teet ja pyytää kyseistä jäsenvaltiota ryhtymään näihin korjaaviin toimen
piteisiin, mukaan lukien tarvittaessa nimeämisen kokonaan peruuttami
nen.

53 artikla
Teknisten tutkimuslaitosten toimintaan liittyvät velvoitteet
1.
Teknisten tutkimuslaitosten on suoritettava niiden toimintaluok
kien toimet, joita varten ne on nimetty, nimeävän hyväksyntäviranomai
sen puolesta ja tässä asetuksessa ja sen delegoiduissa säädöksissä ja
täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjen arviointi- ja testausmenettelyjen
mukaisesti.
Teknisten tutkimuslaitosten on valvottava EU-tyyppihyväksyntöihin
vaadittavia testejä taikka tarkastuksia tai suoritettava nämä testit ja tar
kastukset itse tämän asetuksen tai jonkin siihen liittyvän delegoidun
säädöksen tai täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti, jollei vaihtoehtoisia
menettelyjä ole sallittu.
Tekniset tutkimuslaitokset eivät saa suorittaa testejä, arviointeja tai tar
kastuksia, joihin niitä ei ole nimetty.
2.

Teknisten tutkimuslaitosten on aina

a) annettava nimeävän hyväksyntäviranomaisen tarkkailla niiden suorit
tamia arviointeja, jos kyseinen viranomainen katsoo tämän asianmu
kaiseksi; ja
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b) toimitettava nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle sen pyytämät tie
dot niiden toteuttamista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien
toimintaluokkien toimista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 45 artik
lan 9 kohdan ja 54 artiklan soveltamista.
3.
Kun tekninen tutkimuslaitos havaitsee, että valmistaja ei ole täyt
tänyt tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, sen on ilmoitettava
asiasta nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle, jonka on puolestaan vaa
dittava valmistajaa ryhtymään asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.
Nimeävä hyväksyntäviranomainen ei saa myöntää EU-tyyppihyväksyn
tätodistusta, ennen kuin valmistaja on toteuttanut asianmukaiset korjaa
vat toimenpiteet kyseistä hyväksyntäviranomaista tyydyttävällä tavalla.
4.
Kun nimeävän hyväksyntäviranomaisen puolesta toimiva tekninen
tutkimuslaitos havaitsee tuotannon vaatimustenmukaisuutta EU-tyyppi
hyväksyntätodistuksen antamisen jälkeen valvoessaan, että moottori
tyyppi tai moottoriperhe ei enää ole tämän asetuksen mukainen, sen
on ilmoitettava tästä asiasta nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle.
Hyväksyntäviranomaisen on toteutettava 26 artiklassa säädetyt asianmu
kaiset toimenpiteet.

54 artikla
Teknisten tutkimuslaitosten tiedotusvelvoitteet
1.
Teknisten tutkimuslaitosten on ilmoitettava nimeävälle hyväksyn
täviranomaiselle kaikista seuraavista:
a) vaatimustenvastaisuudet, jotka voivat edellyttää EU-tyyppihyväksyn
nän epäämistä, rajoittamista tai peruuttamista tilapäisesti tai koko
naan;
b) olosuhteet, jotka vaikuttavat nimeämisen soveltamisalaan tai edelly
tyksiin;
c) markkinavalvontaviranomaisten esittämät teknisen tutkimuslaitoksen
toimintaa koskevat tietopyynnöt.
2.
Teknisten tutkimuslaitosten on nimeävän hyväksyntäviranomaisen
pyynnöstä toimitettava tietoja nimeämisensä soveltamisalaan kuuluvista
toimista sekä muista suoritetuista toimista, rajat ylittävät toimet ja ali
hankinta mukaan luettuina.

XIII LUKU
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

55 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat
tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
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2.
Siirretään komissiolle 6 päivästä lokakuuta 2016 viiden vuoden
ajaksi 19 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 11 kohdassa, 25 artiklan
4 kohdassa, 26 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 9 kohdassa, 43 artiklan
5 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa
19 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 11 kohdassa, 25 artiklan 4 kohdassa,
26 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 9 kohdassa, 42 artiklan 4 kohdassa,
43 artiklan 5 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädös
vallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päi
vänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna
päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.
4.
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee
kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädän
nöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopi
muksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä 19 artiklan 2 kohdan, 24 artiklan 11 kohdan, 25 artiklan
4 kohdan, 26 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 9 kohdan, 42 artiklan 4
kohdan, 43 artiklan 5 kohdan ja 48 artiklan nojalla annettu delegoitu sää
dös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu
tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa
sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta sää
döstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

56 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 1 kohdalla
perustettu tekninen komitea – moottoriajoneuvot. Tämä komitea on ase
tuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o
182/2011 5 artiklaa.
3.
Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta
täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o
182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

XIV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

57 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita määrätään ta
louden toimijoille tai alkuperäisille laitevalmistajille, jotka rikkovat tätä
asetusta tai tämän asetuksen nojalla annettuja delegoituja säädöksiä tai
täytäntöönpanosäädöksiä. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkai
ta, oikeasuhteisia ja varoittavia.
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Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä säännökset komissiolle viimeistään
7 päivänä lokakuuta 2018 ja ilmoitettava sille viipymättä niihin myö
hemmin tehtävistä muutoksista.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seur
aamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi.
2.

Seuraamuksia on voitava määrätä seuraavista rikkomuksista:

a) väärien tietojen antaminen, erityisesti EU-tyyppihyväksyntämenette
lyissä, palautusmenettelyyn johtavissa menettelyissä tai vapautuk
siin liittyvissä menettelyissä;
b) EU-tyyppihyväksyntää tai käytössä olevien moottoreiden valvontaa
koskevien testitulosten väärentäminen;
c) sellaisten tietojen tai teknisten eritelmien ilmoittamatta jättäminen,
jotka saattaisivat johtaa moottoreiden palautusmenettelyyn tai EUtyyppihyväksynnän epäämiseen tai peruuttamiseen;
d) estostrategioiden käyttäminen;
e) kieltäytyminen antamasta tietoja saataville;
f)

EU-tyyppihyväksyntää edellyttävien moottoreiden saattaminen
markkinoille ilman EU-tyyppihyväksyntää tai asiakirjojen tai laki
sääteisten merkintöjen väärentäminen tässä tarkoituksessa;

g) siirtymäajan moottoreiden ja liikkuvien työkoneiden, joihin on asen
nettu tällaisia moottoreita, saattaminen markkinoille vapautussään
nösten vastaisesti;
h) edellä 35 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetettujen rajoitusten rikkomi
nen;
i)

moottorin saattaminen markkinoille muutettuna siten, että se ei enää
ole sen EU-tyyppihyväksynnän eritelmien mukainen;

j)

moottorin asentaminen liikkuvaan työkoneeseen, jota käytetään
muuhun kuin 4 artiklassa nimenomaisesti määriteltyyn käyttötarkoi
tukseen;

k) edellä olevan 34 artiklan 5 tai 6 kohdan mukaisen erityiskäyttöön
tarkoitetun moottorin saattaminen markkinoille käytettäväksi
muussa kuin kyseisissä kohdissa säädetyssä liikkuvassa työkonees
sa;
l)

edellä olevan 34 artiklan 7 tai 8 kohdan mukaisen ja jäljempänä
olevan 58 artiklan 9, 10 tai 11 kohdan mukaisen moottorin saatta
minen markkinoille käytettäväksi muussa kuin kyseisissä kohdissa
säädetyssä koneessa;
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m) liikkuvien työkoneiden, joihin on asennettu EU-tyyppihyväksyntää
tämän asetuksen nojalla edellyttäviä moottoreita, saattaminen mark
kinoille ilman kyseistä hyväksyntää;
n) liikkuvien työkoneiden, jotka eivät ole 34 artiklan 8 kohdassa liik
kuville työkoneille asetettujen rajoitusten mukaisia, saattaminen
markkinoille.

58 artikla
Siirtymäsäännökset
1.
Rajoittamatta II ja III luvun säännösten soveltamista tällä asetuk
sella ei mitätöidä mitään EU-tyyppihyväksyntää tai vapautusta ennen
liitteessä III vahvistettuja moottoreiden markkinoille saattamisen päivä
määriä.
2.
Hyväksyntäviranomaiset voivat jatkaa EU-tyyppihyväksyntöjen
myöntämistä 5 päivänä lokakuuta 2016 sovellettavan asianmukaisen
lainsäädännön mukaisesti liitteessä III vahvistettuihin moottoreiden
EU-tyyppihyväksynnän pakollisiin päivämääriin saakka ja jatkaa vapau
tusten myöntämistä kyseisen lainsäädännön mukaisesti liitteessä III vah
vistettuihin moottoreiden markkinoille saattamisen pakollisiin päivämää
riin saakka.
Jäsenvaltiot voivat jatkaa moottoreiden markkinoille saattamisen salli
mista 5 päivänä lokakuuta 2016 sovellettavan asianmukaisen lainsää
dännön mukaisesti liitteessä III vahvistettuihin moottoreiden markki
noille saattamisen pakollisiin päivämääriin saakka.
3.
Tästä asetuksesta poiketen moottoreita, joille on 5 päivänä loka
kuuta 2016 sovellettavan asianmukaisen lainsäädännön nojalla annettu
EU-tyyppihyväksyntä tai jotka täyttävät ne vaatimukset, jotka Reinin
navigaation keskuskomissio (CCNR) on asettanut ja jotka on hyväksytty
CCNR II -vaiheeksi Reinin vesiliikenteestä tehdyn tarkistetun yleissopi
muksen mukaisesti, voidaan yhä saattaa markkinoille liitteessä III vah
vistettuihin moottoreiden markkinoille saattamisen päivämääriin saakka.
Tällaisissa tapauksissa kansalliset viranomaiset eivät saa kieltää, rajoittaa
tai estää sellaisten moottoreiden markkinoille saattamista, jotka ovat
hyväksytyn tyypin mukaisia.
4.
Moottoreita, jotka eivät 5 päivänä lokakuuta 2016 kuuluneet di
rektiivin 97/68/EY soveltamisalaan, voidaan yhä saattaa markkinoille
mahdollisten voimassa olevien kansallisten sääntöjen perusteella liit
teessä III vahvistettuihin moottoreiden markkinoille saattamisen päivä
määriin saakka.
5.
Rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan ja sovel
tuvin osin direktiivin 2008/57/EY ja komission asetuksen (EU)
N:o 1302/2014 (1) soveltamista siirtymäajan moottoreita ja tapauksen
mukaan liikkuvia työkoneita, joihin kyseisiä siirtymäajan moottoreita
on asennettu, voidaan yhä saattaa markkinoille siirtymäaikana edellyttä
en, että koneen, johon siirtymäajan moottori on asennettu, valmistus
päivä on viimeistään 18 kuukauden kuluttua siirtymäajan alkamisesta.
(1) Komission asetus (EU) N:o 1302/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014,
Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”ve
turit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden
teknisestä eritelmästä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 228).
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Luokan NRE niihin alaluokkiin kuuluvien moottoreiden osalta, joille
liitteessä III asetettu vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen
sovellettava päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2020, jäsenvaltioiden on
sallittava siirtymäajan ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 18 kuu
kauden ajanjakson pidentäminen 12 lisäkuukaudella sellaisten alkupe
räisten laitevalmistajien tapauksessa, joiden kokonaisvuosituotanto on
vähemmän kuin 100 polttomoottorilla varustettujen liikkuvien työkonei
den yksikköä. Tämän kokonaisvuosituotannon laskemiseksi kaikki sel
laiset alkuperäiset laitevalmistajat, jotka ovat yhden ja saman luonnol
lisen henkilön tai oikeushenkilön hallinnassa, katsotaan yhdeksi alkupe
räiseksi laitevalmistajaksi.
Luokan NRE niihin alaluokkiin kuuluvien ajoneuvonostureissa käytet
tävien moottoreiden osalta, joille liitteessä III asetettu vaiheen V moot
toreiden markkinoille saattamiseen sovellettava päivämäärä on 1 päivä
tammikuuta 2020, siirtymäaikaa ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitet
tua 18 kuukauden ajanjaksoa pidennetään 12 kuukaudella.
▼B
Luokkaan NRS kuuluvien, lumilingoissa käytettävien moottoreiden osal
ta, joiden moottoriteho on vähemmän kuin 19 kW, siirtymäaikaa ja
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 18 kuukauden ajanjaksoa piden
netään 24 kuukaudella.
▼M1
Kaikkien niihin alaluokkiin kuuluvien moottoreiden osalta, joille liit
teessä III asetettu vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen
sovellettava päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2019, lukuun ottamatta
neljännessä alakohdassa tarkoitettuja moottoreita, siirtymäaikaa ja en
simmäisessä alakohdassa tarkoitettua 18 kuukauden ajanjaksoa pidenne
tään 12 kuukaudella.
▼B
6.
Tämän artiklan 5 kohdan säännöksiä sovellettaessa siirtymäajan
moottoreiden on täytettävä ainakin yksi seuraavista vaatimuksista:
a) ne ovat sellaisten moottorityyppien taikka moottoriperheiden mukai
sia, joiden osalta EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt
30 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, ja niihin sovelletaan moot
toreiden valmistuspäivinä voimassa olevaa EU-tyyppihyväksyntää,
joka on 5 päivänä lokakuuta 2016 sovellettavassa asianmukaisessa
lainsäädännössä määriteltyjen uusimpien sovellettavien päästöraja-ar
vojen mukainen;
b) ne kuuluvat teholuokkaan, jolta ei edellytetty epäpuhtauspäästöjen
tyyppihyväksyntää unionin tasolla 5 päivänä lokakuuta 2016; tai
c) niitä käytetään tai ne on tarkoitettu käytettäväksi sovelluksessa, jolta
ei edellytetty epäpuhtauspäästöjen tyyppihyväksyntää unionin tasolla
5 päivänä lokakuuta 2016.
7.
Aika, jonka kuluessa siirtymäajan moottoreita voidaan saattaa
markkinoille, on
a) 24 kuukautta liitteessä III asetetusta moottoreiden markkinoille saat
tamiseen sovellettavasta päivämäärästä lukien 5 kohdan ensimmäisen
alakohdan tapauksessa;
b) 36 kuukautta liitteessä III asetetusta moottoreiden markkinoille saat
tamiseen sovellettavasta päivämäärästä lukien 5 kohdan toisen ja
kolmannen alakohdan tapauksessa;
c) 48 kuukautta liitteessä III asetetusta moottoreiden markkinoille saat
tamiseen sovellettavasta päivämäärästä lukien 5 kohdan neljännen
alakohdan tapauksessa;
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d) 36 kuukautta liitteessä III asetetusta moottoreiden markkinoille saat
tamiseen sovellettavasta päivämäärästä lukien 5 kohdan viidennen
alakohdan tapauksessa.
▼B
8.
Valmistajien on varmistettava, että siirtymäajan aikana markki
noille saatetut siirtymäajan moottorit ovat 32 artiklan 2 kohdan d ala
kohdassa tarkoitettujen merkintöjen mukaisia.
9.
Sen estämättä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa
ja 22 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat viimeistään 17 päivänä
syyskuuta 2026 päättyvänä aikana sallia sellaisten luokan RLL mootto
reiden markkinoille saattamisen, joiden suurin nettoteho ylittää 2 000
kW, jotka eivät ole liitteessä II vahvistettujen päästöraja-arvojen mukai
sia ja jotka on tarkoitus asentaa vetureihin, joita käytetään ainoastaan
teknisesti eristetyssä raideleveydeltään 1 520 mm:n rataverkossa. Kysei
senä ajanjaksona markkinoille saatettujen moottoreiden on vähintään
täytettävä ne päästöraja-arvot, jotka moottoreiden oli täytettävä niiden
saattamiseksi markkinoille 31 päivänä joulukuuta 2011. Jäsenvaltioiden
hyväksyntäviranomaisten on myönnettävä tällaisille moottoreille EUtyyppihyväksyntä ja sallittava tällaisten moottoreiden markkinoille saat
taminen.
10.
Sen estämättä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklan 2 koh
dassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava vaihtomoottoreiden mark
kinoille saattaminen enintään 15 vuoden ajan alkaen liitteen III mukai
sista vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen sovellettavista
määräajoista edellyttäen, että kyseiset moottorit kuuluvat luokkaa NRS
vastaavaan luokkaan ja niiden vertailuteho on vähintään 19 kW tai että
ne kuuluvat luokkaa NRG vastaavaan luokkaan, jos vaihtomoottori ja
alkuperäinen moottori kuuluvat sellaiseen moottoriluokkaan tai tehoalu
eeseen, johon ei 31 päivänä joulukuuta 2016 sovellettu tyyppihyväksyn
tää unionin tasolla.
11.
Sen estämättä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklan 2 koh
dassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava vaihtomoottoreiden mark
kinoille saattaminen enintään 20 vuoden ajan alkaen liitteen III mukai
sista vaiheen V moottoreiden markkinoille saattamiseen sovellettavista
määräajoista edellyttäen, että vaihtomoottorit ovat seuraavien vaatimus
ten mukaisia:
a) ne kuuluvat luokkaan NRE, niiden vertailuteho on vähintään 19 kW
ja enintään 560 kW ja ne ovat sellaisen päästövaiheen mukaisia,
jonka voimassaolo päättyi aikaisintaan 20 vuotta ennen vaihtomoot
toreiden saattamista markkinoille ja joka on vähintään yhtä tiukka
kuin ne päästörajat, jotka korvattavan moottorin oli täytettävä, kun se
alun perin saatettiin markkinoille;
b) ne kuuluvat luokkaa NRE vastaavaan luokkaan ja niiden vertailuteho
on suurempi kuin 560 kW, jos vaihtomoottori ja alkuperäinen moot
tori kuuluvat sellaiseen moottoriluokkaan tai tehoalueeseen, johon ei
31 päivänä joulukuuta 2016 sovellettu tyyppihyväksyntää unionin
tasolla.
12.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä asetusta viimeis
tään 17 päivänä syyskuuta 2026 päättyvän ajan moottoreihin, jotka on
asennettu puuvillantuotannon sadonkorjuukoneisiin.
13.
Valmistajien on varmistettava, että vaihtomoottorit ovat 32 artik
lan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen merkintöjen mukaisia.

02016R1628 — FI — 01.07.2020 — 001.001 — 55
▼B
59 artikla
Kertomus
1.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ilmoi
tettava komissiolle tässä asetuksessa säädettyjen EU-tyyppihyväksyntä
menettelyjen soveltamisesta.
2.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 1 kohdan
mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

60 artikla
Uudelleentarkastelu
1.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka koskee arviointia mah
dollisuudesta vahvistaa yhdenmukaiset toimenpiteet jälkiasennettavien
päästöjenrajoituslaitteiden asentamiseksi sellaisten liikkuvien työkonei
den moottoreihin, jotka on jo saatettu unionin markkinoille. Kertomuk
sessa on myös käsiteltävä teknisiä toimenpiteitä ja taloudellisia kannus
tinjärjestelmiä keinona auttaa jäsenvaltioita noudattamaan ilmanlaatua
koskevaa unionin lainsäädäntöä arvioimalla mahdollisia toimia ilman
pilaantumisen estämiseksi tiheään asutuilla alueilla, ottaen asianmukai
sesti huomioon unionin valtiontukisäännöt.
2.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka koskee seuraavia:
a) uusien päästövähennysmahdollisuuksien arviointi käytettävissä ole
vien tekniikoiden ja kustannus-hyötyanalyysin pohjalta.
Luokkiin IWP ja IWA kuuluvien moottoreiden osalta erityisesti seu
raavien teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden arviointi:
i)

lisävähennys päästöjen raja-arvoon PN:ään perustuvien päästöjen
ja typen oksidien päästöjen osalta;

ii) lisävähennys A-kertoimeen täysin ja osin kaasumaisilla poltto
aineilla toimivien moottoreiden osalta ilmastovaikutuksiltaan
neutraalissa käytössä verrattuna dieselpolttoaineella toimiviin
moottoreihin; ja
iii) PN:ään perustuvien raja-arvojen lisääminen niihin moottoriluok
kiin, joille ei ole asetettu tällaista raja-arvoa tämän asetuksen
liitteessä II;
b) sellaisten mahdollisesti merkittävien ilmaa pilaavien aineiden tyyp
pien tunnistaminen, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamis
alaan.
3.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka koskee 34 artiklan 4 ja
5 kohdassa säädettyjen vapautuksia koskevien lausekkeiden käyttöä sekä
19 artiklassa asetettujen päästötestien tulosten valvontaa ja sitä koskevia
päätelmiä.
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Kertomuksessa on myös arvioitava 24 ja 25 artiklan mukaisia EU-tyyp
pihyväksynnässä vaadittavia testejä, erityisesti sitä, missä määrin nuo
testit vastaavat moottorin todellisia käyttöolosuhteita, sekä sitä, onko
mahdollista ottaa käyttöön hiukkaspäästöjä koskevia testejä osana 19 ar
tiklassa tarkoitettua käytönaikaista testausta.
4.
Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten osalta edellyte
tään, että
a) ne perustuvat asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemiseen;
b) niissä otetaan huomioon olemassa olevat asiaa koskevat unionin ja
kansainväliset standardit; ja
c) niihin liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

61 artikla
Direktiivin 97/68/EY muuttaminen
Muutetaan direktiivi 97/68/EY seuraavasti:
1) Lisätään 9 artiklan 4 a kohtaan alakohdat seuraavasti:
”Jäsenvaltiot voivat ensimmäisestä alakohdasta poiketen sallia alku
peräisen laitevalmistajan pyynnöstä sellaisten moottoreiden markki
noille saattamisen, jotka täyttävät vaiheen IIIA päästöraja-arvot, edel
lyttäen, että kyseiset moottorit on Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2014/34/EU (*) 2 artiklan 5 alakohdan mukaisesti tarkoi
tettu asennettaviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviin liikku
viin työkoneisiin.
Valmistajien on annettava hyväksyntäviranomaiselle näyttö siitä, että
moottorit on asennettu yksinomaan sellaisiin liikkuviin työkoneisiin,
jotka todistetusti täyttävät kyseiset vaatimukset. Tällaisiin moottorei
hin on liitteessä I olevassa 3 jaksossa vahvistettujen moottorin laki
sääteisten merkintöjen yhteyteen kiinnitettävä merkintä ”Moottori,
jonka käyttö on rajoitettu ainoastaan koneisiin, jotka on valmistanut
…”, jota seuraa alkuperäisen laitevalmistajan nimi ja viittaus sovel
lettavaan poikkeukseen.
Jäsenvaltiot voivat ensimmäisestä alakohdasta poiketen myöntää EUtyyppihyväksynnän ja sallia sellaisten luokan RLL moottoreiden
markkinoille saattamisen, joiden suurin nettoteho ylittää 2 000 kW,
jotka eivät ole liitteessä II vahvistettujen päästöraja-arvojen mukaisia
ja jotka on tarkoitus asentaa vetureihin, joita käytetään ainoastaan
teknisesti eristetyssä raideleveydeltään 1 520 mm:n rataverkossa. Ky
seisten moottoreiden on täytettävä vähintään ne päästöraja-arvot, jotka
moottoreiden oli täytettävä niiden saattamiseksi markkinoille 31 päi
vänä joulukuuta 2011.
___________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, an
nettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa
käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan
jäsenvaltioiden
lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta
(EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309).”
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2) Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:
”8.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä direktiiviä
moottoreihin, jotka on asennettu puuvillantuotannon sadonkorjuu
koneisiin.”

62 artikla
Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen
Lisätään asetuksen (EU) N:o 1024/2012 liitteeseen kohta seuraavasti:
▼C1
”10. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628 (*),
annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoi
tettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoi
hin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten
(EU) N:o 1024/2012 ja (EU) No 167/2013 muuttamisesta ja di
rektiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta: 44 artikla.
___________
(*) EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53.”

▼B
63 artikla
Asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttaminen
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 19 artikla seuraavasti:
1) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Tällöin on sovellettava liikkuvia työkoneita koskevia Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 (*) sekä sen
nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten
säännöksiä moottoriluokista, pakokaasupäästöjen raja-arvoista, testi
sykleistä, päästökestojaksoista, pakokaasupäästöjä koskevista vaa
timuksista, käytössä olevien moottoreiden päästöjen valvonnasta
sekä mittausten ja testien toteuttamisesta, samoin kuin siirtymäsään
nöksiä ja säännöksiä, joiden perusteella sallitaan vaiheen V mootto
reiden varhainen EU-tyyppihyväksyntä ja saattaminen markkinoille.
Kun on kyse luokkien T2, T4.1 ja C2 traktoreiden markkinoille
saattamisesta, rekisteröimisestä tai käyttöönotosta, on vaiheen IIIB
vaatimusten mukaisia moottoreita, jotka kuuluvat tehoalueeseen
56–130 kW, pidettävä asetuksen (EU) 2016/1628 3 artiklan 32 ala
kohdassa määriteltyinä siirtymäajan moottoreina.
___________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, an
nettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoi
tettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoi
hin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten
(EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja
direktiivin
97/68/EY
muuttamisesta
ja
kumoamisesta
(EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53).”
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2) Lisätään 6 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Toisessa alakohdassa vahvistetusta periaatteesta poiketen komissi
olle siirretään valta muuttaa 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä
komission delegoitu asetus (EU) 2015/96 (*) siten, että
a) kun on kyse luokkien T2, T4.1 ja C2 traktoreiden EU-tyyppihy
väksynnästä, delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 11 artiklan
4 kohdan mukaisen lykkäyksen kesto on neljä vuotta; ja
b) delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 14 artiklassa tarkoitetun jous
tojärjestelmän puitteissa tuon asetuksen liitteessä V olevan
1.1.1 kohdan mukaisesti sallittu joustovara korotetaan 150 pro
senttiin luokkien T2, T4.1 ja C2 traktoreiden osalta.
___________
(*) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/96, annettu 1 päivänä
lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa
käytettävien ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia ja käyttövoi
mayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 16,
23.1.2015, s. 1).”

64 artikla
Kumoaminen
1.
Kumotaan direktiivi 97/68/EY 1 päivästä tammikuuta 2017, sano
tun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 58 artiklan 1–4 kohdan
soveltamista.
2.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän ase
tukseen.
65 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017 lukuun otta
matta 61 artiklaa, jota sovelletaan 6 päivästä lokakuuta 2016 [tämän
asetuksen voimaantulopäivä].
Lokakuun 6 päivästä lokakuuta 2016 lukien hyväksyntäviranomaiset
eivät voi evätä uuden moottorityypin tai moottoriperheen EU-tyyppihy
väksyntää taikka kieltää moottorityypin tai moottoriperheen markki
noille saattamista silloin, kun kyseinen moottorityyppi tai moottoriperhe
on II, III, IV ja VIII luvun ja tämän asetuksen nojalla annettujen dele
goitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukainen.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
Asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen moottorialaluokkien määritelmät
Taulukko I-1: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRE alaluokat

Luokka

Sytytystyyp
pi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Puristussy
tytys

0 < P < 8

NRE-v-1

Puristussy
tytys

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

Puristussy
tytys

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

Vaihtuva
Puristussy
tytys

Suurin nettoteho
37 ≤ P < 56

NRE-v-4

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

Puristussy
tytys

0 < P < 8

NRE-c-1

Puristussy
tytys

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

Puristussy
tytys

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

Kaikki

Vertailuteho

NRE

Vakio
Puristussy
tytys

Kaikki

Nettonimellisteho
37 ≤ P < 56

NRE-c-4

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7

Taulukko I-2: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRG alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

NRG

Kaikki

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vertailuteho

Vaihtuva

P > 560

NRG-v-1

Suurin nettoteho

Vakio

P > 560

NRG-c-1

Nettonimellisteho

Taulukko I-3: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRSh alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

NRSh

Kipinäsyty
Vaihtuva tai vakio
tys

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Sylinteritilavuus
(cm3)

Alaluokka

SV < 50

NRSh-v-1a

SV ≥ 50

NRSh-v-1b

0 < P < 19

Vertailuteho

Suurin nettote
ho
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Taulukko I-4: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRS alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Sylinteritilavuus
(cm3)

Alaluokka

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

Vertailuteho

Vaihtuva, ≥ 3 600
r/min; tai vakio
Suurin nettote
ho

0 < P < 19
80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Vaihtuva, < 3 600
r/min
NRS

Kipinäsyty
tys

Suurin nettote
ho

19 ≤ P < 30
Vaihtuva tai vakio

30 ≤ P < 56

SV > 1 000

NRS-v-2b

Mikä tahansa

NRG-v-3

Suurin nettote
ho

Kun on kyse moottoreista, joiden teho on < 19 kW ja sylinteritilavuus on < 80
cm3 ja jotka on asennettu muihin kuin kannettaviin koneisiin, sovelletaan moot
toriluokkaa NRSh.
Taulukko I-5: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määritellyn moottoriluokan IWP alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

Vaihtuva

IWP

Vertailuteho

Suurin nettoteho
130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

Kaikki

Vakio

Nettonimellisteho
130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4
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Taulukko I-6: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määritellyn moottoriluokan IWA alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4

Vaihtuva

IWA

Vertailuteho

Suurin nettoteho

Kaikki

Vakio

Nettonimellisteho

Taulukko I-7: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määritellyn moottoriluokan RLL alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

RLL

Kaikki

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vertailuteho

Vaihtuva

P > 0

RLL-v-1

Suurin nettoteho

Vakio

P > 0

RLL-c-1

Nettonimellisteho

Taulukko I-8: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määritellyn moottoriluokan RLR alaluokat
Luokka

Sytytystyyp
pi

RLR

Kaikki

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vertailuteho

Vaihtuva

P > 0

RLR-v-1

Suurin nettoteho

Vakio

P > 0

RLL-c-1

Nettonimellisteho

Taulukko I-9: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 9 alakohdassa määritellyn moottoriluokan SMB alaluokat
Luokka

SMB

Sytytystyyp
pi

Käyntinopeus

Kipinäsyty
Vaihtuva tai vakio
tys

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vertailuteho

P > 0

SMB-v-1

Suurin nettoteho

Taulukko I-10: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyn moottoriluokan ATS alaluokat
Luokka

ATS

Sytytystyyp
pi

Käyntinopeus

Kipinäsyty
Vaihtuva tai vakio
tys

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vertailuteho

P > 0

ATS-v-1

Suurin nettoteho
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LIITE II
Asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut pakokaasupäästörajat
Taulukko II-1: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRE vaiheen V päästörajat

Päästövai
he

Moottori
alaluokka

Tehoalue

Syty
tys
tyyppi

kW

Hiilimo
noksidi
(CO)

Hiilivedyt
(HC)

g/kWh

g/kWh

Typen oksi Hiukkasten
dit (NOx) (PM) massa

g/kWh

Hiukkasten
lukumäärä
(PN)

g/kWh

#/kWh

A-kerroin

Vaihe V

NRE-v-1
NRE-c-1

0 < P < 8

Puris
tussy
tytys

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

—

1,10

Vaihe V

NRE-v-2
NRE-c-2

8 ≤ P < 19

Puris
tussy
tytys

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

—

1,10

Vaihe V

NRE-v-3
NRE-c-3

19 ≤ P < 37

Puris
tussy
tytys

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Vaihe V

NRE-v-4
NRE-c-4

37 ≤ P < 56

Puris
tussy
tytys

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Vaihe V

NRE-v-5
NRE-c-5

56 ≤ P < 130 Kaikki

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Vaihe V

NRE-v-6
NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560 Kaikki

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Vaihe V

NRE-v-7
NRE-c-7

3,50

0,19

3,50

0,045

—

6,00

P > 560

Kaikki

(1) 0,60 käsikäynnisteisille ilmajäähdytteisille suoraruiskutusmoottoreille

Taulukko II-2: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRG vaiheen V päästörajat
Päästövai
he

Moottori
alaluokka

Tehoalue

Syty
tys
tyyppi

kW

Vaihe V

NRG-v-1
NRG-c-1

P > 560

Kaikki

Hiilimo
noksidi
(CO)

Hiilivedyt
(HC)

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

3,50

0,19

0,67

0,035

—

Typen oksi Hiukkasten
dit (NOx) (PM) massa

Hiukkasten
lukumäärä
(PN)

A-kerroin

6,00

Taulukko II-3: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRSh vaiheen V päästörajat
Päästövaihe

Moottorialaluokka

Tehoalue

Sytytystyyppi

kW

Vaihe V

NRSh-v-1a
0 < P < 19

Vaihe V

NRSh-v-1b

Hiilimonoksidi
(CO)

HC + NOx

g/kWh

g/kWh

805

50

603

72

Kipinäsytytys
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Taulukko II-4: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määritellyn moottoriluokan NRS vaiheen V päästörajat
Päästövaihe

Moottorialaluokka

Tehoalue

Sytytystyyppi

kW

Vaihe V

NRS-vr-1a
NRS-vi-1a

Hiilimonoksidi
(CO)

HC + NOx

g/kWh

g/kWh

610

10

610

8

0 < P < 19
Vaihe V

NRS-vr-1b
NRS-vi-1b

Kipinäsytytys

Vaihe V

NRS-v-2a

19 ≤ P ≤ 30

610

8

Vaihe V

NRS-v-2b
NRG-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*)

2,70 (*)

(*) Vaihtoehtoisesti kyseeseen tulee mikä tahansa sellainen arvojen kombinaatio, joka toteuttaa yhtälön (HC + NOX) × CO0,784 ≤ 8,57
sekä seuraavat ehdot: CO ≤ 20,6 g/kWh ja (HC + NOX) ≤ 2,7 g/kWh

Taulukko II-5: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määritellyn moottoriluokan IWP vaiheen V päästörajat

Päästövai
he

Moottori
alaluokka

Tehoalue

Syty
tys
tyyppi

kW

Hiilimo
noksidi
(CO)

Hiilivedyt
(HC)

g/kWh

g/kWh

Typen oksi Hiukkasten
dit (NOx) (PM) massa

g/kWh

Hiukkasten
lukumäärä
(PN)

g/kWh

#/kWh

A-kerroin

Vaihe V

IWP-v-1
IWP-c-1

19 ≤ 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

0,10

—

6,00

Vaihe V

IWP-v-4
IWP-c-4

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00

P ≥ 300

Kaikki

Taulukko II-6: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määritellyn moottoriluokan IWA vaiheen V päästörajat

Päästövai
he

Moottori
alaluokka

Tehoalue

Syty
tys
tyyppi

kW

Hiilimo
noksidi
(CO)

Hiilivedyt
(HC)

g/kWh

g/kWh

Typen oksi Hiukkasten
dit (NOx) (PM) massa

g/kWh

Hiukkasten
lukumäärä
(PN)

g/kWh

#/kWh

A-kerroin

Vaihe V

IWA-v-1
IWA-c-1

19 ≤ P < 75

Kaikki

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

—

6,00

Vaihe V

IWA-v-2
IWA-c-2

75 ≤ P < 130

Kaikki

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

—

6,00

Vaihe V

IWA-v-3
IWA-c-3

130 ≤ P < 300 Kaikki

3,50

1,00

2,10

0,10

—

6,00

Vaihe V

IWA-v-4
IWA-c-4

Kaikki

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00

P ≥ 300
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Taulukko II-7: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määritellyn moottoriluokan RLL vaiheen V päästörajat

Päästövai
he

Moottori
alaluokka

Tehoalue

Syty
tys
tyyppi

kW

Vaihe V

RLL-c-1
RLL-v-1

P > 0

Kaikki

Hiilimo
noksidi
(CO)

Hiilivedyt
(HC)

g/kWh

g/kWh

3,50

Typen oksi Hiukkasten
dit (NOx) (PM) massa

g/kWh

(HC + NOx ≤ 4,00)

Hiukkasten
lukumäärä
(PN)

g/kWh

#/kWh

0,025

—

A-kerroin

6,00

Taulukko II-8: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määritellyn moottoriluokan RLR vaiheen V päästörajat

Päästövai
he

Moottori
alaluokka

Tehoalue

Syty
tys
tyyppi

kW

Vaihe V

RLR-c-1
RLR-v-1

P > 0

Kaikki

Hiilimo
noksidi
(CO)

Hiilivedyt
(HC)

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

Typen oksi Hiukkasten
dit (NOx) (PM) massa

Hiukkasten
lukumäärä
(PN)

A-kerroin

6,00

Taulukko II-9: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 9 alakohdassa määritellyn moottoriluokan SMB vaiheen V päästörajat

Päästövaihe

Moottoriala
luokka

Tehoalue

Sytytystyyppi

kW

Vaihe V

SMB-v-1

P > 0

Kipinäsytytys

Hiilimonoksidi
(CO)

Typen oksidit
(NOx)

Hiilivedyt (HC)

g/kWh

g/kWh

g/kWh

275

—

75

Taulukko II-10: Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyn moottoriluokan ATS vaiheen V päästörajat

Päästövaihe

Moottorialaluokka

Tehoalue

Sytytystyyppi

kW

Vaihe V

ATS-v-1

P > 0

Kipinäsytytys

Hiilivetypäästörajoja koskevat erityissäännökset täysin ja osin kaasumaisilla
polttoaineilla toimiville moottoreille
1. Niissä alaluokissa, joissa A-kerroin on määritelty, taulukoissa II-1–II-10 il
maistu hiilivetyjen (HC) päästöraja täysin ja osin kaasumaisilla polttoaineilla
toimiville moottoreille korvataan raja-arvolla, joka lasketaan seuraavaa kaavaa
käyttäen:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

jossa GER on keskimääräinen kaasuenergiasuhde asianmukaisen testisyklin
aikana. Silloin, kun sovelletaan sekä vakiotilaista että muuttuvatilaista testi
sykliä, GER tulee määrittää kuumakäynnistyksellä tehdystä muuttuvatilaisesta
testisyklistä. Silloin, kun sovelletaan useampaa kuin yhtä vakiotilaista testi
sykliä, keskimääräinen GER tulee määrittää kullekin syklille erikseen.

Hiilimonoksidi
(CO)

HC + NOx

g/kWh

g/kWh

400

8
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Jos hiilivetypäästöille laskettu raja-arvo ylittää arvon 0,19 + A, hiilivetypääs
törajaksi tulee asettaa arvo 0,19 + A.

Kuva 1.

Kaavio hiilivetypäästörajasta keskimääräisen kaasuenergiasuhteen
(GER) funktiona

2. Niissä alaluokissa, joissa on olemassa yhdistetty hiilivetyjen (HC) ja typen
oksidien (NOx) raja-arvo, yhdistettyä raja-arvoa pienennetään 0,19 g/kWh ja
sovelletaan ainoastaan typen oksideihin.
3. Kaavaa ei sovelleta moottoreihin, jotka eivät toimi kaasumaisilla polttoaineilla.
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LIITE III
Aikataulu tämän asetuksen soveltamiselle EU-tyyppihyväksynnöissä ja markkinoille saattamisessa
Taulukko III-1: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa NRE
Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä
Luokka

Sytytystyyppi

Puristussytytys

Puristussytytys

Tehoalue (kW)

0 < P < 8

Alaluokka

Kaikki

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

NRE-v-1
NRE-c-1

8 ≤ P < 19

NRE-v-2
NRE-c-2

19 ≤ P <37

NRE-v-3
NRE-c-3

Puristussytytys
NRE

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

37 ≤ P < 56

NRE-v-4
NRE-c-4

56 ≤ P < 130

NRE-v-5
NRE-c-5

1. tammikuuta 2019

1. tammikuuta 2020

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6
NRE-c-6

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

P > 560

NRE-v-7
NRE-c-7

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

Taulukko III-2: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa NRG
Luokka

NRG

Sytytystyyppi

Kaikki

Tehoalue (kW)

P > 560

Alaluokka

NRG-v-1
NRG-c-1

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

Taulukko III-3: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa NRSh
Luokka

NRSh

Sytytystyyppi

Kipinäsytytys

Tehoalue (kW)

0 < P < 19

Alaluokka

NRSh-v-1a
NRSh-v-1b

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

02016R1628 — FI — 01.07.2020 — 001.001 — 67
▼B
Taulukko III-4: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa NRS
Luokka

NRS

Sytytystyyppi

Kipinäsytytys

Tehoalue (kW)

0 < P < 56

Alaluokka

NRS-vr-1a
NRS-vi-1a
NRS-vr-1b
NRS-vi-1b
NRS-v-2a
NRS-v-2b
NRS-v-3

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

Taulukko III-5: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa IWP
Luokka

IWP

Sytytystyyppi

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

19 ≤ P < 300

IWP-v-1
IWP-c-1
IWP-v-2
IWP-c-2
IWP-v-3
IWP-c-3

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

P ≥ 300

IWP-v-4
IWP-c-4

1. tammikuuta 2019

1. tammikuuta 2020

Kaikki

Taulukko III-6: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa IWA
Luokka

IWA

Sytytystyyppi

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

19 ≤ P < 300

IWA-v-1
IWA-c-1
IWA-v-2
IWA-c-2
IWA-v-3
IWA-c-3

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

P ≥ 300

IWA-v-4
IWA-c-4

1. tammikuuta 2019

1. tammikuuta 2020

Kaikki

Taulukko III-7: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa RLL
Luokka

RLL

Sytytystyyppi

Kaikki

Tehoalue (kW)

P > 0

Alaluokka

RLL-v-1
RLL-c-1

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2020

1. tammikuuta 2021
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Taulukko III-8: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa RLR
Luokka

RLR

Sytytystyyppi

Kaikki

Tehoalue (kW)

P > 0

Alaluokka

RLR-v-1
RLR-c-1

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2020

1. tammikuuta 2021

Taulukko III-9: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa SMB
Luokka

SMB

Sytytystyyppi

Kipinäsytytys

Tehoalue (kW)

P > 0

Alaluokka

SMB-v-1

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019

Taulukko III-10: Tämän asetuksen soveltamispäivät moottoriluokassa ATS
Luokka

ATS

Sytytystyyppi

Kipinäsytytys

Tehoalue (kW)

P > 0

Alaluokka

ATS-v-1

Tämän asetuksen pakollinen soveltamispäivä

moottorien EU-tyyppihy
väksynnässä

moottorien markkinoille
saattamisessa

1. tammikuuta 2018

1. tammikuuta 2019
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LIITE IV
Työkoneiden vakiotilaiset testisyklit (NRSC-testisyklit)
Taulukko IV-1: NRSC-testisyklit luokan NRE moottoreille
Luokka

Käyntinopeus

Vaihtuva

NRE

Vakio

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

Vaihtuvanopeuksinen moottori, jonka vertailuteho on vähem
män kuin 19 kW

NRE-v-1
NRE-v-2

G2 tai C1

Vaihtuvanopeuksinen moottori, jonka vertailuteho on vähin
tään 19 kW mutta enintään 560 kW

NRE-v-3
NRE-v-4
NRE-v-5
NRE-v-6

C1

Vaihtuvanopeuksinen moottori, jonka vertailuteho on enem
män kuin 560 kW

NRE-v-7

C1

Vakionopeusmoottori

NRE-c-1
NRE-c-2
NRE-c-3
NRE-c-4
NRE-c-5
NRE-c-6
NRE-c-7

D2

Alaluokka

NRSC

Vaihtuvanopeuksinen moottori generaattorikoneistoihin

NRG-v-1

C1

Vakionopeusmoottori generaattorikoneistoihin

NRG-c-1

D2

Taulukko IV-2: NRSC-testisyklit luokan NRG moottoreille
Luokka

Käyntinopeus

Vaihtuva

Tarkoitus

NRG
Vakio

Taulukko IV-3: NRSC-testisyklit luokan NRSh moottoreille
Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

NRSh

Vaihtuva tai
vakio

Moottori, jonka vertailuteho on enintään 19 kW ja joka on
tarkoitettu kannettaviin koneisiin

NRSh-v-1a
NRSh-v-1b

G3

Taulukko IV-4: NRSC-testisyklit luokan NRS moottoreille
Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

Vaihtuva <
3 600 r/min

Vaihtuvanopeuksinen moottori, jonka vertailuteho on enintään
19 kW ja jonka on tarkoitus käydä nopeudella < 3 600 r/min

NRS-vi-1a
NRS-vi-1b

G1

Vaihtuva, ≥
3 600 r/min;
tai vakio

Vaihtuvanopeuksinen moottori, jonka vertailuteho on enintään
19 kW ja jonka on tarkoitus käydä nopeudella ≥ 3 600 r/min;
vakionopeusmoottori, jonka vertailuteho on enintään 19 kW

NRS-vr-1a
NRS-vr-1b

G2

Moottori, jonka vertailuteho on 19–30 kW ja jonka kokonais
sylinteritilavuus on lisäksi vähemmän kuin 1 litra

NRS-v-2a

G2

Moottori, jonka vertailuteho on enemmän kuin 19 kW, paitsi
moottori, jonka vertailuteho on 19–30 kW ja jonka kokonais
sylinteritilavuus on lisäksi vähemmän kuin 1 litra

NRS-v-2b
NRS-v-3

C2

NRS

Vaihtuva tai
vakio
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Taulukko IV-5: NRSC-testisyklit luokan IWP moottoreille
Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

Vaihtuva

Käyttövoiman antoon tarkoitettu vaihtuvanopeuksinen moot
tori, jossa on kiinteänousuinen potkuri

IWP-v-1
IWP-v-2
IWP-v-3
IWP-v-4

E3

Vakio

Käyttövoiman antoon tarkoitettu vakionopeusmoottori, jossa
on säädettävällä nousukulmalla toimiva tai sähkökytkentäinen
potkuri

IWP-c-1
IWP-c-2
IWP-c-3
IWP-c-4

E2

IWP

Taulukko IV-6: NRSC-testisyklit luokan IWA moottoreille

Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

Vaihtuva

Vaihtuvanopeuksinen moottori, joka on tarkoitettu apukäyt
töön sisävesialuksissa

IWA-v-1
IWA-v-2
IWA-v-3
IWA-v-4

C1

Vakio

Vakionopeusmoottori, joka on tarkoitettu apukäyttöön sisäve
sialuksissa

IWA-c-1
IWA-c-2
IWA-c-3
IWA-c-4

D2

Alaluokka

NRSC

Vaihtuvanopeuksinen moottori vetureiden käyttövoimaksi

RLL-v-1

F

Vakionopeusmoottori vetureiden käyttövoimaksi

RLL-c-1

D2

IWA

Taulukko IV-7: NRSC-testisyklit luokan RLL moottoreille

Luokka

Käyntinopeus

Vaihtuva

Tarkoitus

RLL
Vakio

Taulukko IV-8: NRSC-testisyklit luokan RLR moottoreille

Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

Vaihtuva

Vaihtuvanopeuksinen moottori moottorivaunujen käyttövoi
maksi

RLR-v-1

C1

Vakionopeusmoottori moottorivaunujen käyttövoimaksi

RLR-c-1

D2

RLR
Vakio
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Taulukko IV-9: NRSC-testisyklit luokan SMB moottoreille

Luokka

Käyntinopeus

SMB

Vaihtuva tai
vakio

Tarkoitus

Moottorit moottorikelkkojen käyttövoimaksi

Alaluokka

NRSC

SMB-v-1

H

Taulukko IV-10: NRSC-testisykli luokan ATS moottoreille

Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRSC

ATS

Vaihtuva tai
vakio

Moottorit maastokäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen tai rin
nakkain istuttavien ajoneuvojen käyttövoimaksi

ATS-v-1

G1

Työkoneiden muuttuvatilaiset testisyklit (NRTC-testisyklit)
Taulukko IV-11: NRTC-testisykli luokan NRE moottoreille

Luokka

NRE

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

Vaihtuva

Vaihtuvanopeuksinen moottori, jonka vertailuteho on vähin
tään 19 kW mutta enintään 560 kW

NRE-v-3
NRE-v-4
NRE-v-5
NRE-v-6

NRTC

Taulukko IV-12: NRTC-testisykli luokan NRS moottoreille (1)

Luokka

Käyntinopeus

Tarkoitus

Alaluokka

NRS

Vaihtuva tai
vakio

Moottori, jonka vertailuteho on enemmän kuin 19 kW, paitsi
moottori, jonka vertailuteho on 19–30 kW ja jonka kokonais
sylinteritilavuus on lisäksi vähemmän kuin 1 litra

NRS-v-2b
NRS-v-3

(1) Sovelletaan vain moottoreihin, joiden suurin testinopeus on ≤ 3 400 r/min.

LSI-NRTC
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LIITE V
Asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päästökestojaksot
Taulukko V-1: Päästökestojaksot moottoriluokalle NRE

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Puristussytytys

0 < P < 8

NRE-v-1

Puristussytytys

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

Puristussytytys

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

Puristussytytys

0 < P < 8

NRE-c-1

Puristussytytys

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

Puristussytytys

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7

Päästökestojakso
(tunteina)

3 000

Puristussytytys

Vaihtuva

5 000

8 000
Kaikki

NRE

Puristussytytys

Vakio

3 000

8 000
Kaikki

Taulukko V-2: Päästökestojaksot moottoriluokalle NRG

Luokka

Sytytystyyppi

NRG

Kaikki

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Vakio

Alaluokka

Päästökestojakso
(tunteina)

NRG-v-1
P > 560

Vaihtuva

8 000
NRG-c-1

Taulukko V-3: Päästökestojakso moottoriluokalle NRSh

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

NRSh

Kipinäsytytys

Vaihtuva tai vakio

0 < P < 19

Sylinteritila
vuus (cm3)

Alaluokka

SV < 50

NRSh-v-1a

SV ≥ 50

NRSh-v-1b

Päästökesto
jakso (tun
teina)

50/125/
300 (1)

(1) Päästökestojaksojen tuntimäärät vastaavat päästökestojaksoluokkia Cat 1 / Cat 2 / Cat 3, jotka määritellään tämän asetuksen nojalla
annetuissa delegoiduissa säädöksissä.
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Taulukko V-4: Päästökestojakso moottoriluokalle NRS

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Vaihtuva, ≥ 3 600
r/min; tai vakio
Vaihtuva < 3 600
r/min
Vaihtuva, ≥ 3 600
r/min; tai vakio
NRS

Kipinäsytytys

Sylinteritila
vuus (cm3)

80 ≤ SV <
225

Alaluokka

NRS-vr-1a
NRS-vi-1a

Päästökesto
jakso (tun
teina)

125/250/
500 (1)

0 < P < 19
NRS-vr-1b
SV ≥ 225

Vaihtuva < 3 600
r/min

NRS-vi-1b
19 ≤ P < 30

Vaihtuva tai vakio
30 ≤ P < 56

250/500/
1 000 (1)

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

SV > 1 000

NRS-v-2b

5 000

Mikä tahan
sa-

NRS-v-3

5 000

(1) Päästökestojaksojen tuntimäärät vastaavat päästökestojaksoluokkia Cat 1 / Cat 2 / Cat 3, jotka määritellään tämän asetuksen nojalla
annetuissa delegoiduissa säädöksissä.

Taulukko V-5: Päästökestojakso moottoriluokalle IWP

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Vaihtuva

IWP

Kaikki

Vakio

Tehoalue (kW)

Alaluokka

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4

Päästökestojakso
(tunteina)

10 000

10 000

Taulukko V-6: Päästökestojakso moottoriluokalle IWA

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Vaihtuva

IWA

Kaikki

Vakio

Tehoalue (kW)

Alaluokka

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4

Päästökestojakso
(tunteina)

10 000

10 000
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Taulukko V-7: Päästökestojakso moottoriluokalle RLL

Luokka

Sytytystyyppi

RLL

Kaikki

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vaihtuva

P > 0

RLL-v-1

Vakio

P > 0

RLL-c-1

Päästökestojakso
(tunteina)

10 000

Taulukko V-8: Päästökestojakso moottoriluokalle RLR

Luokka

Sytytystyyppi

RLR

Kaikki

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Vaihtuva

P > 0

RLR-v-1

Vakio

P > 0

RLR-c-1

Päästökestojakso
(tunteina)

10 000

Taulukko V-9: Päästökestojakso moottoriluokalle SMB

(1)

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Päästökestojakso
(tunteina)

SMB

Kipinäsytytys

Vaihtuva tai vakio

P > 0

SMB-v-1

400 (1)

Vaihtoehtoisesti sallitaan 8 000 km:n päästökestojakso

Taulukko V-10: Päästökestojakso moottoriluokalle ATS

Luokka

Sytytystyyppi

Käyntinopeus

Tehoalue (kW)

Alaluokka

Päästökestojakso
(tunteina)

ATS

Kipinäsytytys

Vaihtuva tai vakio

P > 0

ATS-v-1

500/1 000 (1)

(1) Päästökestojaksojen tuntimäärät vastaavat seuraavia moottorien kokonaissylinteritilavuuksia: < 100 cm3 / ≥ 100 cm3.
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LIITE VI
Asetuksen 34 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut erityiskäyttöön tarkoitetuille moottoreille (Special purpose engine,
SPE) asetetut päästöraja-arvot
Taulukko VI-1: SPE-päästöraja-arvot moottoriluokalle NRE

Päästövaihe

Moottorialalu
okka

Tehoalue

Sytytystyyp Hiilimonok
pi
sidi (CO)

kW

g/kWh

Hiilivedyt
(HC)

Typen oksi Hiukkasten
A-kerroin
dit (NOx) (PM) massa

g/kWh

g/kWh

g/kWh

SPE

NRE-v-1
NRE-c-1

0 < P < 8

Puristussy
tytys

8

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-2
NRE-c-2

8 ≤ P < 19

Puristussy
tytys

6,6

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-3
NRE-c-3

19 ≤ P < 37

Puristussy
tytys

5,5

7,5

0,6

6,0

SPE

NRE-v-4
NRE-c-4

37 ≤ P < 56

Puristussy
tytys

5,0

4,7

0,4

6,0

SPE

NRE-v-5
NRE-c-5

56 ≤ P < 130

Kaikki

5,0

4,0

0,3

6,0

SPE

NRE-v-6
NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

Kaikki

3,5

4,0

0,2

6,0

SPE

NRE-v-7
NRE-c-7

P > 560

Kaikki

3,5

6,4

0,2

6,0

Taulukko VI-2: SPE-päästöraja-arvot moottoriluokalle NRG

Päästövaihe

Moottorialalu
okka

Tehoalue

Sytytystyyp Hiilimonok
pi
sidi (CO)

kW

g/kWh

Hiilivedyt
(HC)

Typen oksi Hiukkasten
A-kerroin
dit (NOx) (PM) massa

g/kWh

g/kWh

g/kWh

NRG-c-1
SPE

P>560

Kaikki

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1

Taulukko VI-3: SPE-päästöraja-arvot moottoriluokalle RLL

Päästövaihe

Moottorialalu
okka

Tehoalue

Sytytystyyp Hiilimonok
pi
sidi (CO)

kW

g/kWh

Hiilivedyt
(HC)
g/kWh

SPE

RLL-v-1
RLL-c-1

P ≤ 560

Kaikki

3,5

SPE

RLL-v-1
RLL-c-1

P > 560 kW

Kaikki

3,5

0,5

SPE

RLL-v-1
RLL-c-1

P > 2 000 kW ja
SVc (1) > 5 litraa

Kaikki

3,5

0,4

(1) Sylinteritilavuus

Typen oksi Hiukkasten
A-kerroin
dit (NOx) (PM) massa
g/kWh

(HC + NOx ≤ 4,0)

g/kWh

0,2

6,0

6,0

0,2

6,0

7,4

0,2

6,0

