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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia 
używane na zewnątrz pomieszczeń.
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0370)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0250/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE (w języku niemieckim)

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.


