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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een 
taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de 
betrokken technische diensten
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/14/EG inzake de 
harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het 
milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0370)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0250/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  
1 Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
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TOELICHTING

Deze richtlijn van het Europees Parlement en de Raad werd in 2000 vastgesteld en betreft een 
verlaging van het toelaatbare geluidsniveau van bepaalde typen materieel voor gebruik 
buitenshuis. De verlaging is van toepassing op materieel waarvoor grenswaarden zijn 
vastgesteld, en geschiedt in twee fasen, waarbij de grenswaarden van Fase I op 3 januari 2002 
in werking zijn getreden en de waarden van Fase II op 3 januari 2006 verder zullen worden 
verlaagd.

Ondertussen zijn experten er het toch over eens dat voor bepaalde typen materieel de 
grenswaarden voor Fase II technisch gewoon niet haalbaar zijn.
Het betreft trilwalsen, trilplaten, trilstampers, dozers, laadmachines op rupsbanden, heftrucks 
met contragewicht, bestratingsafwerkmachines, betonbrekers, sloop-, afbouw- en trilhamers 
alsook grasmaaiers, grastrimmers en graskantensnijders. Daarom moeten de grenswaarden 
van Fase II voor de vermelde typen materieel, in afwachting van de volgende wijziging van 
de richtlijn, voorlopig een indicatief karakter hebben tot de richtlijn door een nieuwe 
wijziging van de grenswaarden in de toekomst kan worden aangepast aan datgene wat 
technisch haalbaar is. Ook het huidige voorstel tot wijziging heeft naast de aanpassing van de 
verslagen, dit ten doel; de wetgevingsprocedure moet wel op basis van de komende 
inwerkingtreding van Fase II tegen 3 januari 2006 worden beëindigd, waardoor een snelle 
aanpak noodzakelijk wordt.

Het voorstel voor de richtlijn van 1998 werd tijdens de behandeling in het Parlement niet 
tegenstrijdig bevonden, waardoor de procedure zonder verslag werd toegepast. De nu 
voorgestelde wijzigingen, die uit de bovengenoemde noodzaak zijn voortgevloeid, zijn 
evenmin tegenstrijdig: 18 lidstaten van de Europese Unie hebben zich al over deze 
wijzigingen uitgesproken en stemmen volledig in met de inhoud ervan. Men zou kunnen 
opmerken dat de grenswaarden die momenteel technisch niet haalbaar zijn, nooit hadden 
mogen zijn goedgekeurd. Dat is te wijten aan het feit dat op basis van de beschikbare 
technische kennis van vijf jaar geleden en de verwachte vooruitgang, de vastgestelde 
grenswaarden destijds haalbaar werden geacht.

Gezien de beschreven feiten stelt uw rapporteur het Europees Parlement voor het voorstel van 
de Commissie zonder wijzigingen zo snel mogelijk goed te keuren, zodat de richtlijn nog voor 
het einde van dit jaar in het Publicatieblad kan verschijnen, opdat de betrokken producenten 
ten aanzien van hun producten rechtsbescherming kan worden geboden nadat Fase II van 
kracht wordt, en een ernstige verstoring van de interne markt voor desbetreffend materieel 
wordt vermeden.


