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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0370)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0250/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να το καλέσει εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προκείμενη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εκδόθηκε το έτος 
2000 και προβλέπει τη μείωση του επιτρεπόμενου θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. Η μείωση αυτή πραγματοποιείται για τον εξοπλισμό για τον οποίο 
προβλέπονται οριακές τιμές, σε δύο φάσεις, όπου οι οριακές τιμές της φάσης Ι ετέθησαν σε 
ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2002 και οι τιμές στη φάση ΙΙ θα πρέπει να μειωθούν από την 3η 
Ιανουαρίου 2006.

Εν τω μεταξύ οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν πάντως ότι για ορισμένο εξοπλισμό είναι απλά 
αδύνατη η επίτευξη των οριακών τιμών της φάσης ΙΙ από τεχνική άποψη. Αυτό αφορά 
δονούμενους οδοστρωτήρες, δονητικές πλάκες, δονούμενους κριούς, ερπυστριοφόρους 
προωθητές γαιών, ερπυστριοφόρους φορτωτές, αντισταθμιζόμενα ανυψωτικά οχήματα με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης, διαστρωτήρες οδοποιΐας, συσκευές θραύσης σκυροδέματος, 
αερόσφυρες καθώς και χορτοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, μηχανές
ξακρίσματος παρυφών χλοοτάπητα. Για το λόγο αυτό πρέπει οι οριακές τιμές της φάσης ΙΙ 
για τον ενεχόμενο εξοπλισμό να λάβουν προσωρινά καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα μέχρι τη 
νέα τροποποίηση της οδηγίας, έως ότου μέσω μιας νεότερης τροποποίησης των οριακών 
τιμών σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο μπορέσει να προσαρμοστεί η οδηγία στα 
τεχνικώς εφικτά. Η επί του παρόντος προκείμενη πρόταση τροποποίησης αποβλέπει 
παράλληλα με την προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων ακριβώς σ' αυτό, αλλά η 
νομοθετική διαδικασία πρέπει λόγω της άμεσα επικείμενης θέσης σε ισχύ της φάσης ΙΙ, 
δηλαδή έως τις 3 Ιανουαρίου 2006 να έχει ολοκληρωθεί, πράγμα το οποίο καθιστά αναγκαία 
μια ταχεία διεκπεραίωση.

Για την πρόταση οδηγίας του 1998 δεν υπήρχαν κατά την επεξεργασία στο Κοινοβούλιο 
αντιτιθέμενες απόψεις και για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε η διαδικασία χωρίς έκθεση. Οι επί 
του παρόντος προτεινόμενες τροποποιήσεις οι οποίες προέκυψαν από τις ανωτέρω εκτεθείσες 
αναγκαιότητες, δεν έχουν επίσης χαρακτήρα αντιπαράθεσης: 18 κράτη μέλη ετάχθησαν ήδη 
υπέρ αυτών των τροποποιήσεων και συναινούν χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά το 
περιεχόμενό τους. Θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι οριακές τιμές οι οποίες δεν είναι 
πλέον δυνατόν να τηρηθούν για τεχνικούς λόγους δεν θα έπρεπε ποτέ να εγκριθούν. Αυτό 
όμως οφείλεται στην περίσταση ότι βάσει των τεχνικών γνώσεων προ πέντε ετών και της 
αναμενόμενης προόδου θεωρούνταν οι αποφασισθείσες οριακές τιμές τότε ως απολύτως 
εφικτές.

Λόγω των εκτεθεισών περιστάσεων σας προτείνει ο εισηγητής σας να εγκρίνετε την πρόταση 
της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις το ταχύτερο δυνατό, για να καταστεί δυνατή η 
δημοσίευση της οδηγίας πριν το τέλος του έτους στην Επίσημη Εφημερίδα, προκειμένου οι 
ενεχόμενοι κατασκευαστές να έχουν νομική ασφάλεια όσον αφορά τα προϊόντα τους μετά τη 
θέση σε ισχύ της φάσης ΙΙ και να αποφευχθεί μια σοβαρή διαταραχή της εσωτερικής αγοράς 
για τέτοιου είδους εξοπλισμό.
 


