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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ulkona käytettävien 
laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun direktiivin 2000/14/EY muuttamisesta 
(KOM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 20 05/0149(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle  
(KOM(2005)0370)1,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 
artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0250/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota käsittelemään asian uudelleen, mikäli se aikoo tehdä tähän ehdotukseen 
huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;  

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Tämä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi annettiin vuonna 2000, ja sillä on 
tarkoitus alentaa ulkona käytettävien laitteiden sallittua melutasoa. Alentaminen toteutetaan 
niiden laitteiden osalta, joihin raja-arvoja sovelletaan, kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen 
vaiheen (vaihe I) raja-arvot tulivat voimaan 3. tammikuuta 2002, ja toisen vaiheen (vaihe II) 
alennetut raja-arvot tulevat voimaan 3. tammikuuta 2006. 

Nyttemmin tosin myös asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että eräiden laitteiden osalta 
vaiheen II raja-arvojen saavuttaminen on teknisesti täysin mahdotonta. Tämä koskee täryjyriä, 
tärylevyjä, täryjunttia, puskutraktoreita, kuormaajia, vastapainotrukkeja, asfalttilevittimiä, 
betonimurskaimia, kivihakkuja, ruohonleikkureita, nurmikon viimeistelyleikkureita ja 
nurmikon reunojen viimeistelyleikkureita. Tämän vuoksi kyseisten laitteiden II vaiheen raja-
arvoista tulee tehdä toistaiseksi – direktiivin seuraavaan muuttamiseen saakka – ainoastaan 
ohjeellisia, kunnes raja-arvot on aikanaan tarkistettu ja direktiiviä voidaan muuttaa sen 
mukaan, mikä on teknisesti toteuttamiskelpoista. Nyt esillä olevalla muutosehdotuksella 
pyritään mietinnönlaadinnan sopeuttamisen ohella juuri tähän, mutta koska II vaihe tulee 
voimaan pian, lainsäädäntömenettely on saatettava päätökseen sitä ennen, siis 3. tammikuuta 
2006 mennessä, minkä vuoksi nopea käsittely on välttämätön. 

Vuoden 1998 direktiiviehdotuksen käsittely sujui parlamentissa sopuisasti, minkä vuoksi 
sovellettiin menettelyä ilman mietintöä. Myös nyt ehdotetut muutokset, jotka ovat edellä 
kuvaillun asiaintilan vuoksi käyneet välttämättömiksi, ovat luonteeltaan kiistattomia: jo18 
jäsenvaltiota on ilmaissut kantansa näihin tarkistuksiin ja kannattaa täysin niiden sisältöä. 
Tosin voitaisiin huomauttaa, että ei olisi koskaan pitänyt hyväksyäkään raja-arvoja, joita ei 
nyt voida teknisistä syistä noudattaa. Tämä johtuu kuitenkin siitä seikasta, että viisi vuotta 
sitten vallinneen teknisen tietämyksen ja odotettavissa olevan kehityksen perusteella 
päätettyjä raja-arvoja pidettiin tuolloin täysin saavutettavissa olevina. 

Kuvailtujen seikkojen perusteella esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä 
mahdollisimman pian muutoksitta, jotta direktiivi voidaan julkaista virallisessa lehdessä vielä 
ennen vuoden loppua. Silloin asianomaisilla valmistajilla on II vaiheen voimaantulon jälkeen 
oikeusvarmuus tuotteidensa suhteen ja vakavat häiriöt kyseisten laitteiden sisämarkkinoilla 
vältetään. 


