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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která 
jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí

(KOM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0370)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0250/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2005)

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi.

  
1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.
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ODŮVODNĚNÍ

Die vorliegende Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates wurde im Jahre 2000 
erlassen und sieht eine Senkung des zulässigen Lärmpegels von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen vor. Diese Senkung erfolgt für die Geräte und 
Maschinen, für die Grenzwerte vorgesehen sind, in zwei Stufen, wobei die Grenzwerte der 
Stufe I am 3. Januar 2002 in Kraft getreten sind und die Werte in einer Stufe II ab 3. Januar 
2006 weiter gesenkt werden sollen.

Mittlerweile sind sich die Experten allerdings einig, dass für einige Maschinen und Geräte die 
Erreichung der Grenzwerte der Stufe II technisch schlicht unmöglich ist. Dies betrifft 
Vibrationswalzen, Rüttelplatten, Vibrationsstampfer, Planierraupen, Kettenlader, 
Gegengewichtsstapler, Straßenfertiger, Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer 
sowie Rasenmäher, Rasentrimmer und Rasenkantenschneider. Aus diesem Grund sollen die 
Grenzwerte der Stufe II für die betroffenen Maschinen und Geräte bis zur nächsten Änderung 
der Richtlinie vorläufig reinen Richtwertcharakter erhalten, bis durch eine neuerliche 
Änderung der Grenzwerte zu einem späteren Zeitpunkt die Richtlinie den technischen 
Machbarkeiten angepasst werden kann. Der nun vorliegende Änderungsvorschlag bezweckt 
neben einer Anpassung des Berichtswesens genau dies, das Gesetzgebungsverfahren muss  
aber aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Inkrafttretens der Stufe II, also bis 3. Januar 
2006 abgeschlossen werden, was ein rasche Behandlung notwendig macht.

Der Richtlinienvorschlag aus 1998 war bei der Behandlung im Parlament unkontroversiell, 
weswegen das Verfahren ohne Bericht angewandt wurde. Die nunmehr vorgeschlagenen 
Änderungen, die aus der oben geschilderten Notwendigkeit entstanden sind, haben ebenfalls 
unkontroversiellen Charakter: 18 Mitgliedstaaten haben sich zu diesen Änderungen bereits 
geäußert und stimmen diesen inhaltlich uneingeschränkt zu. Man könnte zwar anmerken, dass 
Grenzwerte, die nunmehr aus technischen Gründen nicht einzuhalten sind, nie hätten 
angenommen werden dürfen. Dies ist aber dem Umstand zuzuschreiben, dass aufgrund des 
technischen Wissens vor 5 Jahren und des zu erwartenden Fortschritts die beschlossenen 
Grenzwerte damals als durchaus erreichbar galten.

Aus den geschilderten Umständen heraus schlägt Ihnen Ihr Berichterstatter daher vor, den 
Kommissionsvorschlag ohne Änderungen so bald wie möglich anzunehmen, um die 
Richtlinie noch vor Ende des Jahres im Amtsblatt veröffentlichen zu können, damit die 
betroffenen Hersteller rechtliche Sicherheit hinsichtlich ihre Produkte nach dem Inkrafttreten 
der Stufe II haben und eine ernsthafte Störung des Binnenmarkts für derartige Maschinen und 
Geräte vermieden wird.


