
PR\580697HU.doc PE 362.717v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

IDEIGLENES
2005/0149(COD)

19.9.2005

***I
JELENTÉSTERVEZET
a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0370 – C6–0250/2005 – 2005/0149(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Karl-Heinz Florenz



PE 362.717v01-00 2/6 PR\580697HU.doc

HU

PR_COD_1app

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2005)0370 – C6–0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0370)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0250/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére  (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé



PE 362.717v01-00 6/6 PR\580697HU.doc

HU

BEGRÜNDUNG

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.


