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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/88/EF
af 14. december 2005
om ændring af direktiv 2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug
(EØS-relevant tekst)

nødvendigt at forlænge fristen for at forelægge EuropaParlamentet og Rådet den rapport om Kommissionens
erfaringer med gennemførelsen og forvaltningen af direktiv 2000/14/EF, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i
nævnte direktiv, med to år.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(5)

Det bestemmes i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2000/14/EF,
at Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og
Rådet en rapport om, hvorvidt og i hvilket omfang
den tekniske udvikling giver mulighed for en
nedsættelse af grænseværdierne for plæneklippere og
plænetrimmere/plænekanttrimmere. Da de forpligtelser,
der er fastsat i artikel 20, stk. 1, i nævnte direktiv, er mere
præskriptive end de forpligtelser, der er fastsat i artikel 20,
stk. 3, og for at undgå dobbeltarbejde bør disse maskintyper medtages i den almindelige rapport, der er omhandlet
i nævnte direktivs artikel 20, stk. 1. Derfor bør forpligtelsen til at aflægge den særlige rapport, jf. nævnte direktivs
artikel 20, stk. 3, udgå.

(6)

Målet med dette direktiv, nemlig at sikre at det indre marked fortsat fungerer tilfredsstillende efter indførelsen af et
krav om, at maskiner til udendørs brug overholder de harmoniserede bestemmelser vedrørende støjemissioner, kan
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og
kan derfor på grund af den påtænkte handlings omfang
og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5.
I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.
nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål, da dets anvendelsesområde
er begrænset til de maskintyper, hvor fase II-støjgrænserne
for øjeblikket ikke kan overholdes af tekniske årsager.

(7)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle
aftale om bedre lovgivning (4) tilskyndes medlemsstaterne
til, i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser
overensstemmelsen
mellem
dette
direktiv
og
gennemførelsesforanstaltningerne.

(8)

Direktiv 2000/14/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF (3) har
været taget op til behandling i arbejdsgruppen for maskiner til udendørs brug, nedsat af Kommissionen.

(2)

I sin rapport af 8. juli 2004 konkluderede denne arbejdsgruppe, at en række fase II-støjgrænser, der ifølge direktivet skulle anvendes fra den 3. januar 2006, ikke var teknisk
gennemførlige. Det har dog aldrig været hensigten, at disse
maskiner skulle afskæres fra at blive markedsført eller taget
i brug af årsager, der udelukkende har med teknisk gennemførlighed at gøre.

(3)

Det er derfor nødvendigt at fastslå, at visse maskintyper,
der er opført på listen i artikel 12 i direktiv 2000/14/EF, og
som alene af tekniske årsager ikke vil kunne overholde fase
II-støjgrænserne senest den 3. januar 2006, stadig må markedsføres og/eller tages i brug fra denne dato.

(4)

Erfaringerne fra de første fem års anvendelse af direktiv
2000/14/EF har vist, at der er behov for mere tid til at
opfylde bestemmelserne i dets artikel 16 og 20, og at det
er nødvendigt at tage direktivet op til revision med henblik på at foretage eventuelle ændringer, særlig med hensyn til de deri omhandlede fase II-støjgrænser. Det er derfor

(1) Udtalelse afgivet den 27.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 26.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.12.2005.
(3) EFT L 162 af 3.7.2000, s. 1.

(4) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 2000/14/EF foretages følgende ændringer:
1) Skemaet i artikel 12 affattes således:

»Maskintype

Installeret nettoeffekt
P(i kW)
Elektrisk effekt Pel (1) i kW
Maskinens masse m i kg
Skærebredde L i cm

Tilladeligt lydeffektniveau i dB/1 pW

Fase I fra den
3. januar 2002

Fase II fra den
3. januar 2006

P≤8

108

105 (2)

8 < P ≤ 70

109

106 (2)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

P ≤ 55

106

103 (2)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

P ≤ 55

104

101 (2) (3)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Gravemaskiner, byggepladselevatorer til
godstransport, spil til byggepladser,
motorfræsere

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Håndbetjente betonbrækkere og pikhammere

m ≤ 15

Komprimeringsmaskiner (vibrationstromler, -plader og -stampere)

Bæltedrevne dozere, læssere og gravelæssemaskiner
Hjuldrevne dozere, læssere og gravelæssemaskiner, dumpere, gradere, lossepladskompaktorer med læsseskovl,
gaffeltruck med forbrændingsmotor og
kontravægte, mobilkraner, komprimeringsmaskiner (ikke-vibrationstromler),
udlægningsmaskiner, hydraulikpumper

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

98 + lg P

96 + lg P

Tårnkraner
Svejseaggregater og el-generatorer

Kompressorer
Plæneklippere,
plænetrimmere/plænekanttrimmere

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

L ≤50

96

94 (2)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (2)

L > 120

105

103 (2)

(1) Pel for svejseaggregater: den sædvanlige elektriske strøm til svejsning multipliceret med den sædvanlige belastningsspænding for den
laveste værdi af den driftstid, fabrikanten har oplyst.
Pel for el-generatorer: primæreffekten i henhold til ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.
(2) Tallene for fase II er kun vejledende for følgende maskintyper:
— vibrationstromler med gående fører
— vibrationsplader (> 3 kW)
— vibrationsstampere
— dozere (med stålbælte)
— læssere (med stålbælte > 55 kW)
— gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte
— udlægningsmaskiner med komprimerende afstrygerbrædder
— håndbetjente betonbrækkere og pikhammere med forbrændingsmotor (15 < m < 30)
— plæneklippere, plænetrimmere/plænekanttrimmere.
De endelige tal vil afhænge af, om direktivet ændres på baggrund af den rapport, der skal aflægges i henhold til artikel 20, stk. 1.
Hvis der ikke foretages nogen ændring, vil tallene for fase I fortsat finde anvendelse i fase II.
(3) For enmotorede mobilkraner finder tallene for fase I anvendelse indtil den 3. januar 2008. Efter denne dato finder fase II-tallene
anvendelse.

Det tilladelige lydeffektniveau afrundes til nærmeste hele tal (lavere værdier end 0,5 rundes ned; 0,5 og højere værdier
rundes op).«
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2) I artikel 20 foretages følgende ændringer:
a)

I stk. 1, første punktum, ændres »senest den 3. januar
2005« til »senest den 3. januar 2007«.

b)

Stk. 3 udgår.
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2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der
er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden
den 31. december 2005. De underretter straks Kommissionen
herom.
Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den
3. januar 2006.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen
fastsættes af medlemsstaterne.

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2005.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

C. CLARKE

Formand

Formand

