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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/88/EB
2005 m. gruodžio 14 d.
iš dalies keičianti Direktyvą 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko
sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo
(tekstas svarbus EEE)

būtinybę peržiūrėti tą direktyvą, numatant ją iš dalies keisti, ypač joje nurodytus II etapo apribojimus. Todėl būtina
dvejais metais pratęsti terminą pateikti ataskaitą Europos
Parlamentui ir Tarybai apie Komisijos patirtį įgyvendinant
ir vykdant Direktyvą 2000/14/EB, kaip numatyta tos direktyvos 20 straipsnio 1 dalyje.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
(5)

Direktyvos 2000/14/EB 20 straipsnio 3 dalyje numatyta,
kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo, ar technikos progresas leidžia ir
kiek leidžia sumažinti vejapjovės ir mašinėlės vejoms
apkirpti/mašinėlės vejų pakraščiams apkirpti keliamo
triukšmo ribines vertes. Atsižvelgiant į tai, kad tos direktyvos 20 straipsnio 1 dalyje pateikti įpareigojimai yra griežtesni nei nustatytieji 20 straipsnio 3 dalyje, ir siekiant, jog
tas pats darbas nebūtų dirbamas du kartus, pirmiau minėtų tipų įrangą tikslinga įtraukti į tos direktyvos 20 straipsnio 1 dalyje numatytą bendrąją ataskaitą. Todėl tos
direktyvos 20 straipsnio 3 dalyje numatytos atskiros ataskaitos pateikimą reikėtų panaikinti.

(6)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti nenutrūkstamą vidaus rinkos veikimą reikalaujant, kad lauke naudojama įranga atitiktų suderintas aplinkos triukšmo
nuostatas, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi atsižvelgiant į siūlomo veiksmo mastą ir poveikį to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo
Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje
nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti, kadangi jos
taikymo sritis apsiriboja tų tipų įranga, kuri II pakopos ribinių verčių šiuo metu negali atitikti dėl techninių
priežasčių.

(7)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų
leidybos (4) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir
Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau
iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę
priemonių atitikimą, ir viešai jas paskelbti.

(8)

Todėl Direktyva 2000/14/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB (3) iš
naujo nagrinėjo nepriklausoma Lauke naudojamų mašinų
darbo grupė, kurią įsteigė Komisija.

(2)

2004 m. liepos 8 d. ši darbo grupė savo ataskaitoje padarė
išvadą, kad tam tikrų II etapo apribojimų, kurie turi būti
privalomai taikomi nuo 2006 m. sausio 3 d., techniniu atžvilgiu yra neįvykdomi. Tačiau niekada nebuvo ketinama
apriboti įrangos pateikimo į rinką arba galimybės pradėti
tą įrangą eksploatuoti remiantis vien techniniu
įvykdomumu.

(3)

Todėl būtina numatyti, kad Direktyvos 2000/14/EB
12 straipsnyje išvardytą tam tikrų tipų įrangą, kuri iki 2006
m. sausio 3 d. vien dėl techninių priežasčių neatitiktų II
etapo apribojimų, tebebūtų galima pateikti į rinką ir (arba)
pradėti eksploatuoti nuo tos datos.

(4)

Pirmų penkerių Direktyvos 2000/14/EB taikymo metų patirtis parodė, kad jos 16 ir 20 straipsniuose numatytų nuostatų įgyvendinimui reikia skirti daugiau laiko ir pabrėžė

(1) 2005 m. spalio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas.
(3) OL L 162, 2000 7 3, p. 1.

(4) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
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PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyva 2000/14/EB iš dalies keičiama taip:
1.

12 straipsnio lentelė pakeičiama taip:

„Įrangos tipas

Instaliuotoji naudingoji galia
P (kW)
Elektros galia Pel (kW) (1)
Į renginio masė m kg
Pjovimo plotis L cm

Leistinasis garso galios lygis dB/1 galios W

I etapas nuo 2002 m.
sausio 3 d.

II etapas nuo 2006 m.
sausio 3 d.

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)

Ekskavatoriai, statybiniai keltuvai prekėms gabenti, statybinės gervės, varikliniai
kultivatoriai

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Rankiniai betono trupintuvai ir skeliamieji kūjai

m ≤ 15

Sutankinimo mašinos (vibruojamieji volai, vibruojamosios plokštės, vibruojamieji muštuvai)
Vikšriniai buldozeriai, vikšriniai krautuvai, vikšriniai ekskavatoriai-krautuvai
Ratiniai buldozeriai, ratiniai krautuvai, ratiniai ekskavatoriai-krautuvai, automobiliniai savivarčiai, greideriai, krautuvo tipo
šiukšlių pylimo sutankinimo mašinos, vidaus degimo varikliu varomi autokrautuvai su atsvaru, judrieji kranai, sutankinimo
mašinos, (nevibruojamieji volai), gatvių
dangos klotuvai, hidrauliniai agregatai

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg P (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

98 + lg P

96 + lg P

Bokštiniai kranai
Suvirinimo ir elektros generatoriai

Kompresoriai
Vejapjovės, mašinėlės vejų žolei apkirpti,
mašinėlės vejų pakraščių žolei apkirpti

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) Suvirinimo generatorių Pel: standartinės suvirinimo srovės ir apkrovos standartinės įtampos sandauga, kai gamintojo nurodyto įrangos panaudojimo faktoriaus vertė yra mažiausia.
Elektros energijos generatorių Pel: pirminė elektros galia pagal ISO 8528-1:1993 13.3.2 punktą.
(2) II etapo skaičiai yra indikaciniai tik šių tipų įrangai:
— pėsčiojo valdomiems vibruojamiesiems volams,
— vibruojamosioms plokštėms (>3kW),
— vibruojamiesiems muštuvams,
— buldozeriams (plieniniais vikšrais),
— krautuvams (plieniniais vikšrais > 55 kW),
— vidaus degimo varikliu varomiems autokrautuvams su atsvaru,
— sutankinimo lygintuvą turintiems kelių dangos klotuvams,
— vidaus degimo variklį turintiems rankiniams betono trupintuvams ir skeliamiesiems plaktukams (15<m<30),
— vejapjovėms, mašinėlėms vejų žolei apkirpti, mašinėlėms vejų pakraščių žolei apkirpti.
Galutiniai skaičiai priklausys nuo triukšmo direktyvos dalinio keitimo, pateikus pagal 20 straipsnio 1 dalį reikalaujamą ataskaitą.
Jeigu tokio keitimo nebūtų siūloma, I etapo skaičiai būtų toliau taikomi II etape.
(3) Vieno variklio mobiliems kranams I pakopai numatyti dydžiai taikomi iki 2008 m. sausio 3 d. Po šios datos taikomi II pakopai
numatyti dydžiai.

Leistinasis garso galios lygis suapvalinamas iki artimiausio sveiko skaičiaus (jeigu vertė mažesnė nei 0,5, naudojamas
mažesnis skaičius; jeigu didesnė nei 0,5 arba yra lygi 0,5, naudojamas didesnis skaičius).“
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20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)

b)

1 dalies pirmajame sakinyje žodžiai „Ne vėliau kaip iki
2005 m. sausio 3 d.“ pakeičiami „Ne vėliau kaip
2007 m. sausio 3 d.“;
3 dalis išbraukiama.
2 straipsnis

1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie,
įsigalioję vėliausiai iki 2005 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.
Jos taiko tas priemones nuo 2006 m. sausio 3 d.
Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
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2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.
Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas
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