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Statsrådets förordning

127/2014

om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och
partiklar från förbränningsmotorer

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från

förbränningsmotorer (844/2004) 2 § 1 punkten och 17 § 1 mom.,
sådana de lyder, 2 § 1 mom. i förordning 41/2012 och 17 § 1 mom. i förordning 398/2005,

som följer:

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) direktivet om utsläpp från mobila ma-

skiner Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 97/68/EG om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp
av gas- och partikelformiga föroreningar från
förbränningsmotorer som skall monteras i
mobila maskiner som inte är avsedda att an-
vändas för transporter på väg så som det
anpassats till den tekniska utvecklingen ge-
nom kommissionens direktiv 2001/63/EG
och ändrats genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/88/EG, 2004/26/EG och
2011/88/EG samt kommissionens direktiv
2010/26/EU och 2012/46/EU,
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Datum för utsläppande på marknaden av mo-
torer med kompressionständning till en mobil

maskin

En för en mobil maskin avsedd motor med
kompressionständning som första gången
släpps ut på marknaden ska uppfylla minst de
i 5 § angivna gränsvärdena för motorn i fråga
och vara typgodkänd i enlighet med denna
förordning, oavsett om motorn redan har in-
stallerats i en mobil maskin. Från ingången
av det år som följer efter den tidpunkt som
anges i 5 a—5 c § för motorn i fråga är
förutsättningen för utsläppande på markna-
den att typgodkännandet för motorn har be-
viljats enligt gränsvärdena för motsvarande
steg 3a, 3b eller 4. Med avvikelse från vad
som föreskrivs ovan är förutsättningen för
utsläppande på marknaden av i 5 c § 2 punk-
ten avsedda motorer med kompressionständ-
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ning i motorklass R från och med den 1
oktober 2014 att typgodkännandet har bevil-
jats enligt gränsvärdena för steg 4.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 19
februari 2014.

Helsingfors den 13 februari 2014

Miljöminister Ville Niinistö

Regeringssekreterare Katariina Haavanlammi
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