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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i 
miljøet fra maskiner til udendørs brug 
(KOM(2005)0370 – C6–0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0370)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0250/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets foreliggende direktiv udstedtes i 2000 og vedrører en 
nedsættelse af det tilladte støjniveau for maskiner til udendørs brug. Denne nedsættelse 
strækker sig over to faser for de maskiner, for hvilke der er fastsat støjgrænser, idet fase I-
støjgrænserne trådte i kraft den 3. januar 2002 og støjgrænserne skal nedsættes yderligere fra 
den 3. januar 2006, hvormed fase II indledes.

I mellemtiden er eksperterne imidlertid blevet enige om, at det ganske simpelt ikke er teknisk 
muligt for visse typer maskiner at leve op til fase II-støjgrænserne. Det gælder 
vibrationstromler, -plader og -stampere, bæltedrevne dozere og læssere, gaffeltruck med 
kontravægte, udlægningsmaskiner, betonbrækkere, pikhammere, samt plæneklippere, 
plænetrimmere og plænekanttrimmere. Derfor skal fase II-støjgrænserne for de pågældende
maskiner foreløbig være rent vejledende indtil næste ændring af direktivet, som på et senere 
tidspunkt kan tilpasses til det teknisk mulige i form af en ny ændring af støjgrænserne. Dette 
er netop sigtet med den nu foreslåede ændring foruden en tilpasning af rapportprocedurerne, 
men lovgivningsproceduren skal på grund af den umiddelbart forestående start på fase II være 
afsluttet inden den 3. januar 2006, hvilket kræver en hurtig behandling.

Direktivforslaget fra 1998 var ikke kontroversielt ved behandlingen i Parlamentet, hvorfor 
proceduren uden betænkning anvendtes. De ændringer, der foreslås nu og er blevet 
nødvendige af ovennævnte årsager, er heller ikke af kontroversiel karakter: 18 medlemsstater 
har allerede udtalt sig om disse ændringer og bifalder deres indhold fuldt ud. Ganske vist 
kunne det siges, at støjniveauer, som af tekniske årsager ikke kan overholdes nu, aldrig skulle 
have været vedtaget. Men det skyldes, at de vedtagne støjniveauer ud fra den tekniske viden 
for fem år siden og de dengang forventede fremskridt absolut gjaldt som værende opnåelige.

Ordføreren foreslår derfor af de beskrevne årsager så hurtigt som muligt at godkende 
Kommissionens forslag uden ændringer, således at direktivet før årets udgang kan 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. På den måde får de pågældende 
producenter juridisk sikkerhed omkring deres produkter efter indledningen af fase II, og man
undgår en alvorlig forstyrrelse af det indre marked for sådanne maskiner.


