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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i 
miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus
(KOM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0370)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0250/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Det befintliga direktivet från Europaparlamentet och rådet utfärdades 2000 och i detta 
förordnas om en sänkning av tillåtna bullernivåer från utrustning som är avsedd att användas 
utomhus. Denna sänkning sker för den utrustning för vilken det fastställts gränsvärden i två 
etapper, där gränsvärdena i etapp I trädde i kraft den 3 januari 2002 och gränsvärdena i en 
andra etapp från den 3 januari 2006 skall sänkas ytterligare.

Sedan direktivet utfärdades har experterna emellertid enats om att för viss utrustning är det 
helt enkelt tekniskt omöjligt att uppnå gränsvärdena i etapp II. Detta gäller för 
vibrationsvältar, vibrationsplattor, vibrationsstampar, bandgående schaktmaskiner, 
bandgående lastmaskiner, motviktstruckar, vägbeläggningsmaskiner, betongspett, 
mejselhammare med förbränningsmotor, liksom för gräsklippare, gräsmattstrimmare och 
gräsmattskantsskärare. Av denna anledning bör gränsvärdena i etapp II för denna utrustning 
tills vidare få endast vägledande karaktär till dess att direktivet genom en ändring av 
gränsvärdena kan anpassas till vad som är tekniskt genomförbart. Det är just detta som – vid 
sidan av en anpassning av rapportförfarandet – är syftet med det förslag om ändring som nu 
föreligger, men lagstiftningsförfarandet måste till följd av att etapp II träder i kraft mycket 
snart alltså slutföras före den 3 januari 2006, vilket gör det nödvändigt med en snabb 
behandling.

Förslaget till direktiv från 1998 var vid behandlingen i parlamentet okontroversiellt, varför 
förfarandet utan betänkande tillämpades. De nu föreslagna ändringarna, som uppstått ur ovan 
beskrivna nödvändighet, är även de av okontroversiell karaktär. 18 medlemsstater har redan 
yttrat sig över dessa ändringar och bifaller innehållet i dem helt och fullt. Man kunde förvisso 
anmärka att gränsvärden som av tekniska skäl numera inte kan uppfyllas aldrig borde ha fått
antas. Detta kan dock förklaras med att de gränsvärden som då fastställdes – på grundval av 
den tekniska kunskapen för fem år sedan och de framsteg som man då förväntade sig – ansågs 
vara fullt möjliga att uppnå.

På grund av de beskrivna omständigheterna föreslår föredraganden därför att kommissionens 
förslag antas utan ändringar så snart som möjligt. Detta för att direktivet skall kunna
offentliggöras i EUT före årets slut så att de berörda tillverkarna får rättslig säkerhet för sina 
produkter efter det att etapp II trätt i kraft och en allvarlig störning av den inre marknaden för 
sådan utrustning undviks.


