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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/88/EÜ,
14. detsember 2005,
millega muudetakse direktiivi 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate
liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

II etapi piirangutega. Seepärast on vaja direktiivi
2000/14/EÜ artikli 20 lõikes 1 osutatud aruande, mis käsitleb komisjoni kogemusi direktiivi rakendamisel ja haldamisel, Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitamise
tähtpäeva kahe aasta võrra pikendada.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
(5)

Direktiivi 2000/14/EÜ artikli 20 lõikes 3 on sätestatud, et
komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, kas ja mil määral lubab tehnika areng vähendada muruniidukite, murutrimmerite ja muruserva
trimmerite müra piirväärtusi. Võttes arvesse asjaolu, et kõnealuse direktiivi artikli 20 lõike 1 kohased kohustused on
artikli 20 lõike 3 kohaste kohustustega võrreldes üksikasjalikumad ning tegevuse kattumise vältimiseks, on asjakohane, et nimetatud liiki seadmeid kajastatakse kõnealuse
direktiivi artikli 20 lõikes 1 sätestatud üldaruandes. Seega
tuleks kõnealuse direktiivi artikli 20 lõikes 3 sätestatud
eraldi aruandekohustus välja jätta.

(6)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt siseturu jätkuva
toimimise tagamist, nõudes välitingimustes kasutatavate
seadmete vastavust keskkonnamüra käsitlevatele ühtlustatud sätetele, ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada
ning seda saab kõnealuse meetme ulatust ja mõju arvesse
võttes paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Vastavalt kõnealuses
artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe
käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale ning piirab muudatuste reguleerimisala
seda liiki seadmetega, mille puhul on II etapi nõuete täitmine võimatu tehnilistel põhjustel.

(7)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (4) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides
vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja
toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning need tabelid avalikustama.

(8)

Seetõttu tuleks direktiivi 2000/14/EÜ vastavalt muuta,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ (3)
on läbi vaadanud komisjoni moodustatud välitingimustes
kasutatavate seadmete töörühm.

(2)

Oma 8. juuli 2004. aasta aruandes jõudis nimetatud töörühm järeldusele, et mitmed alates 3. jaanuarist 2006 kohustuslikult rakendatavad II etapi piirangud ei ole
tehniliselt teostatavad. Seadmete turuleviimist või kasutuselevõttu ei olnud plaanis piirata ainult tehnilise teostatavuse alusel.

(3)

Seepärast on vaja sätestada, et direktiivi 2000/14/EÜ artiklis 12 loetletud teatavat liiki seadmeid, mille puhul ei suudeta saavutada II etapi piiranguid 3. jaanuariks 2006
üksnes tehnilistel põhjustel, võib siiski alates kõnealusest
kuupäevast turule viia ja/või kasutusele võtta.

(4)

Direktiivi 2000/14/EÜ rakendamise esimese viie aasta kogemused on näidanud, et kõnealuse direktiivi artiklites 16
ja 20 sätestatud kohustuste täitmine nõuab täiendavat aega
ning et kõnealune direktiiv on vaja võimaliku muutmise
eesmärgil läbi vaadata, eriti seoses direktiivis osutatud

(1) Arvamus on esitatud 27. oktoobril 2005. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. detsembri 2005. aasta otsus.
(3) EÜT L 162, 3.7.2000, lk.1.

(4) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2000/14/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artiklis 12 olev tabel asendatakse järgmisega:

“Seadme liik

Installeeritud
netovõimsus P (kW)
Elektriline võimsus Pel (1) (kW)
Seadme mass m (kg)
Lõikelaius L (cm)

Lubatud helivõimsuse tase dB/1 pW

I etapp Alates 3. jaanuarist 2002

II etapp Alates 3. jaanuarist 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)

Ekskavaatorid, ehitus-tõstukid kaupade
transportimiseks, ehitusvintsid, motoblokid

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Käsisuruõhuhaamrid ja -kirkad

m ≤ 15

Tihendamismasinad (vibrorullid, -plaadid
ja rammid)

Linttraktoril põhinevad buldooserid, laadurid ja ekskavaator-laadurid
Ratastraktoril põhinevad buldooserid, laadurid, ekskavaator-laadurid, kallurid, greiderid, laadurkopaga prügilatihendajad,
sisepõlemismootori, kraanaseadme ja vastukaaluga veoautod, iseliikuvad kraanad,
tihendusmasinad (mittevibreerivad rullid),
teekattematerjali laoturid, hüdraulilised
pumbajaamad

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

Tornkraanad
Keevitus- ja elektrigeneraatorid

Kompressorid
Muruniidukid ja -trimmerid, muruservatrimmerid

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 keevitusgeneraatorite jaoks: tavapärane keevitusvool, korrutatuna tavapärase koormuspingega tootja märgitud madalaima võimsusteguri juures.
Pel elektrigeneraatorite jaoks: põhivõimsus ISO 8528-1:1993 punkti 13.3.2 kohaselt.
(2) Järgmist liiki seadmetele on II etapi arvväärtused üksnes soovituslikud:
— käsijuhtimisega vibrorullid,
— vibroplaadid (>3kW),
— vibrorammid,
— buldooserid (terasroomikutega),
— laadurid (terasroomikutega > 55 kW),
— sisepõlemismootori, kraanaseadme ja vastukaaluga veoautod,
— teekattematerjali laoturid,
— sisepõlemismootoriga käsisuruõhuhaamrid ja -kirkad (15 < mass < 30),
— muruniidukid ja murutrimmerid/muruservatrimmerid.
Lõplikud arvväärtused sõltuvad direktiivi muutmisest artikli 20 lõikes 1 ettenähtud aruande põhjal. Kui muudatusi ei tehta, kohaldatakse I etapi arvväärtusi ka II etapil.
(3) Ühemootorilistele liikurkraanadele kohaldatakse I etapi arvnäitajaid kuni 3. jaanuarini 2008. Pärast seda kuupäeva kohaldatakse II
etapi arvnäitajaid.

Lubatav helivõimsuse tase tuleb ümardada üles- või allapoole lähima täisarvuni (alla 0,5 ümardada allapoole, suurem
või võrdne 0,5ga ümardada ülespoole).”
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2) Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:
a)

b)

lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad “hiljemalt
3. jaanuaril 2005” sõnadega “hiljemalt 3. jaanuaril
2007”;
lõige 3 jäetakse välja.

27.12.2005

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile oma käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2005.
Liikmesriigid teavitavad sellest viivitamata komisjoni.
Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid meetmeid alates 3. jaanuarist 2006.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.

Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 14. detsember 2005
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

C. CLARKE

