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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten nevnt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/14/EF(3) er blitt 
gjennomgått av arbeidsgruppen for utstyr til utendørs 
bruk, nedsatt av Kommisjonen.

2) I sin rapport av 8. juli 2004 fastslo denne arbeidsgruppen 
at en rekke av grenseverdiene for fase II som ville få 
obligatorisk anvendelse fra 3. januar 2006, ikke var 
teknisk gjennomførbare. Det hadde imidlertid aldri vært 
meningen å begrense markedsføring eller ibruktaking av 
utstyr bare på grunnlag av teknisk gjennomførbarhet.

3) Det er derfor nødvendig å sikre at visse typer utstyr 
oppført i artikkel 12 i direktiv 2000/14/EF som ikke ville 
være i stand til å overholde fase-II-grenseverdiene innen 
3. januar 2006 utelukkende av tekniske grunner, fortsatt 
vil kunne markedsføres og/eller tas i bruk fra nevnte 
dato.

4) Erfaringene fra de fem første årene med anvendelse av 
direktiv 2000/14/EF har vist at det behøves mer tid for 
å oppfylle bestemmelsene i direktivets artikkel 16 og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 27.12.2005, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2007 av 27. april 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 38, 9.8.2007, s. 46.

(1) Uttalelse avgitt 27. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 26. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 8. desember 2005.
(3) EFT L 162 av 3.7.2000, s. 1.

20, og at det er behov for å gjennomgå direktivet med 
tanke på eventuelle endringer, særlig med hensyn til fase-
II-grenseverdiene. Det er derfor nødvendig å forlenge 
med to år fristen for å framlegge for Europaparlamentet 
og Rådet rapporten om Kommisjonens erfaringer med 
gjennomføringen og forvaltningen av direktiv 2000/14/
EF, fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i nevnte direktiv.

5) I henhold til artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2000/14/EF skal 
Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet om hvorvidt og i hvilken grad den tekniske 
utvikling muliggjør en reduksjon av grenseverdiene 
for gressklippere og plentrimmere/plenkanttrimmere. 
Med tanke på at forpliktelsene omhandlet i artikkel 20 
nr. 1 i nevnte direktiv er strengere enn forpliktelsene 
i artikkel 20 nr. 3, og for å unngå dobbeltarbeid, er 
det hensiktsmessig å ta disse utstyrstypene med i den 
generelle rapporten omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i nevnte 
direktiv. Den separate rapporteringsplikten i artikkel 20 
nr. 3 i nevnte direktiv bør derfor oppheves.

6) Ettersom målet med dette direktiv, som er å sikre det indre 
markeds virkemåte ved å kreve at utstyr til utendørs bruk 
overholder de harmoniserte bestemmelsene om ekstern 
støy, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 
og derfor på grunn av det foreslåtte tiltaks omfang 
og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå disse målene, ved at dets virkeområde er 
begrenset til de utstyrstyper som av tekniske grunner ikke 
kan overholde fase-II-grenseverdiene.

7) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(4) oppfordres 
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide egne tabeller, som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre dem.

8) Direktiv 2000/14/EF bør derfor endres —

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/88/EF

av 14. desember 2005

om endring av direktiv 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i 
miljøet fra utstyr til utendørs bruk(*)
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 2000/14/EF gjøres følgende endringer:

1.  Tabellen i artikkel 12 skal lyde:

«Utstyrstype

Installert nettoeffekt P, i kW
Elektrisk kraft Pel(1), i kW

Utstyrets masse m, i kg
Skjærebredde L, i cm

Tillatt lydeffektnivå i dB/1 pW

Fase I, fra 
3. januar 2002

Fase II, fra 
3. januar 2006

Komprimeringsmaskiner 
(vibrasjonsvalser, -plater og -stampere)

P ≤ 8 108 105(2)

8 < P ≤ 70 109 106(2)

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P(2)

Beltegående dosere, lastere og 
gravelastere

P ≤ 55 106 103(2)

P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P(2)

Hjulgående dosere, lastere og 
gravelastere, dumpere, veihøvler, 
komprimeringsmaskiner med 
lasteskuffe for bygge- og 
fyllplasser, motvektstrucker med 
forbrenningsmotor, mobile kraner, 
komprimeringsmaskiner (ikke-
vibrerende valser), utleggingsmaskiner, 
hydraulikkaggregater

P ≤ 55 104 101(2)(3)

P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P(2)
(3)

Gravemaskiner, byggheiser for transport 
av varer, byggeplassvinsjer, jordfresere

P ≤ 15 96 93

P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P

Håndbetjente betongbrekkere og 
hammere

m ≤ 15 107 105

15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m(2)

m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m

Tårnkraner 98 + lg P 96 + lg P

Strømproduserende sveiseaggregater og 
generatoraggregater

Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel

Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel

Kompressorer P ≤ 15 99 97

P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P

Gressklippere, plentrimmere/
plenkanttrimmere

L ≤ 50 96 94(2)

50 < L ≤ 70 100 98

70 < L ≤ 120 100 98(2)

L > 120 105 103(2)

(1) Pel for strømproduserende sveiseaggregater: Konvensjonell sveisestrøm multiplisert med konvensjonell belastningsspenning 
for laveste verdi av intermittensfaktoren angitt av produsenten.

Pel for strømproduserende generatoraggregater: Primærenergi ifølge standarden ISO 8528-1:1993, nr. 13.3.2.

(2) Tallene for fase II er bare veiledende for følgende utstyrstyper:
– vibrasjonsvalser betjent av gående fører, 
– vibrasjonsplater (> 3kW),
– vibrasjonsstampere,
– dosere (med stålbelter),
– lastere (med stålbelter > 55 kW),
– motvektstrucker med forbrenningsmotor,
– utleggingsmaskiner med komprimerende avretter,
– håndbetjente betongbrekkere og hammere med forbrenningsmotor (15<m<30),
– gressklippere, plentrimmere/plenkanttrimmere.
De endelige tallene vil avhenge av om direktivet endres på grunnlag av rapporten nevnt i artikkel 20 nr 1. Dersom ingen 
endring foretas, vil tallene for fase I fortsatt gjelde for fase II.

(3) For énmotors mobile kraner får tallene for fase I fortsatt anvendelse inntil 3. januar 2008. Etter den datoen får tallene for fase II 
anvendelse.

Tillatt lydeffektnivå rundes av til nærmeste hele tall (verdier under 0,5 rundes av nedover; 0,5 og høyere rundes 
av oppover).»
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2.  I artikkel 20 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 første punktum endres «senest 3. januar 
2005» til «senest 3. januar 2007»,

b) artikkel 3 oppheves.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 3. januar 2006.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 14. desember 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann


