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DIRECTIVA 2005/88/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 14 decembrie 2005

de modificare a Directivei 2000/14/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la
emisiile sonore în mediu produse de echipamentele utilizate în exterior

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (2),

întrucât:

(1) Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (3) a făcut obiectul unei revizuiri de către
Grupul de lucru pentru echipamente utilizate în exterior,
instituit de Comisie.

(2) În raportul său din 8 iulie 2004, acest grup de lucru a ajuns
la concluzia că un număr de limite din etapa II a căror
aplicare devenea obligatorie de la 3 ianuarie 2006 nu au
fost fezabile din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea,
intenția nu a fost niciodată de a restricționa introducerea
pe piață sau punerea în funcțiune a echipamentelor
exclusiv pe baza fezabilității tehnice.

(3) Prin urmare, este necesar să se prevadă că anumite tipuri de
echipamente enumerate la articolul 12 din Directiva
2000/14/CE, care nu pot se pot încadra în limitele din
etapa II până la 3 ianuarie 2006 exclusiv din motive teh-
nice, pot fi totuși introduse pe piață și/sau puse în funcți-
une de la această dată.

(4) Experiența din primii cinci ani de aplicare a Directivei
2000/14/CE a demonstrat că este necesar mai mult timp
pentru a îndeplini dispozițiile de la articolele 16 și 20 și a
evidențiat necesitatea de a revizui această directivă în vede-
rea unei posibile modificări, în special cu privire la limitele
din etapa II menționate în prezenta. Prin urmare, este nece-
sară prelungirea cu doi ani a termenului de prezentare către

Parlamentul European și Consiliu a raportului privind
experiența Comisei în aplicarea și administrarea Directivei
2000/14/CE menționat la articolul 20 alineatul (1) din
această directivă.

(5) Articolul 20 alineatul (3) din Directiva 2000/14/CE pre-
vede prezentarea, de către Comisie, a unui raport către
Parlamentul European și Consiliu care să arate dacă și în ce
măsură progresul tehnic permite o reducere a valorilor
limită la mașinile de tuns iarba, la trimerele de gazon și de
margine de gazon. Având în vedere că obligațiile de la
articolul 20 alineatul (1) din directivă sunt mai prescriptive
decât cele de la articolul 20 alineatul (3) și pentru a evita
repetarea eforturilor, este adecvată includerea acestor tipuri
de echipamente în raportul general prevăzut la articolul 20
alineatul (1) din respectiva directivă. În consecință,
obligația de raportare separată de la articolul 20 alinea-
tul (3) trebuie eliminată.

(6) Deoarece obiectivul prezentei directive și anume de a asi-
gura funcționarea continuă a pieței interne impunând
obligația ca echipamentele utilizate în exterior să se con-
formeze dispozițiilor armonizate în materie de emisii
sonore în mediu, nu poate fi atins în mod satisfăcător de
statele membre și, în consecință, date fiind anvergura și
efectele acțiunii propuse, poate să fie mai bine atins la nivel
comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarității de la articolul 5
din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității
de la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește
ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv, prin
aceea că domeniul sa de aplicare se limitează la cele tipuri
de echipamente pentru care respectarea limitelor din
etapa II este în prezent imposibilă din motive tehnice.

(7) În conformitate cu punctul 34 din acordul
interinstituțional pentru o legiferare mai bună (4), statele
membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele și în inte-
resul Comunității, propriile tabele care, pe cât posibil, să
ilustreze corespondența dintre directive și măsurile de
transpunere și să le facă publice.

(8) Directiva 2000/14/CE trebuie modificată în consecință,
(1) Aviz emis la 27 octombrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 26 octombrie 2005 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 decembrie 2005.

(3) JO L 162, 3.7.2000, p. 1. (4) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2000/14/CE se modifică după cum urmează:

1. tabelul de la articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

Tipul echipamentului

Putere netă instalată P (kW)
Putere electrică Pel (1), kW
Masa aparaturii m în kg
Lățimea avansului la tăiere L

în cm

Nivel acustic admis, dB/1 pW

Etapa I
de la 3 ianuarie 2002

Etapa II
de la 3 ianuarie 2006

Mașini de compactare (plăci vibratoare,
cilindri vibratori, berbeci vibratori)

P ≤ 8 108 105 (2)

8 < P ≤ 70 109 106 (2)

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

Încărcătoare cu cupă pe șenile, încărcătoare
pe șenile, excavatoare-încărcătoare pe șenile

P ≤ 55 106 103 (2)

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

Încărcătoare cu cupă pe roți, încărcătoare pe
roți, excavatoare-încărcătoare pe roți, cami-
oane elevatoare, gredere, compactoare cu
cupă, camioane elevatoare cu contragreutate
acționate prin motor cu combustie internă,
macarale mobile, mașini de compactare
(cilindri fără vibrație), finisoare rutiere, blocuri
cu acționare hidraulică

P ≤ 55 104 101 (2) (3)

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

Excavatoare, trolii de construcții pentru
transportul de bunuri, cricuri, excavatoare cu
cupă întoarsă

P ≤ 15 96 93

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

Ciocane de spart beton și picamere de mână 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

Macarale turn 98 + lg P 96 + lg P

Generatoare de curent electric și grupuri elec-
trogene de sudură

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

Compresoare P ≤ 15 99 97

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

Mașini de tuns iarba, trimere de gazon și de
margine de gazon

L ≤ 50 96 94 (2)

50 < L ≤ 70 100 98

70 < L ≤ 120 100 98 (2)

L > 120 105 103 (2)

(1) Pel pentru generatoarele de sudură: intensitatea convențională a curentului multiplicată cu tensiunea în sarcină convențională pentru
valoarea cea mai joasă a factorului de utilizare dat de fabricant.
Pel pentru generatoarele de curent electric: puterea primară în conformitate cu standardul ISO 8528-1:1993, punctul 13.3.2.

(2) Valorile din etapa II sunt indicative numai pentru următoarele tipuri de echipamente:
— cilindri compactori la care operatorul circulă pe lângă mașină;
— plăci vibratoare (> 3 kW);
— berbeci vibratori;
— încărcătoare cu cupă (pe șenile de oțel);
— încărcătoare (pe șenile de oțel > 55 kW);
— camioane elevatoare cu contragreutate acționate prin motor cu combustie internă;
— finisoare echipate cu compactor cu grindă;
— ciocane de spart beton și picamere de mână, cu motor cu combustie internă (15 < m < 30);
— mașini de tuns iarba, trimmere de gazon și de margine de gazon.
Valorile definitive vor depinde de modificarea directivei în urma raportului menționat la articolul 20 alineatul (1). În absența modi-
ficărilor, valorile din etapa I vor continua să se aplice și în etapa II.

(3) Pentru macaralele mobile mono-motor, valorile din etapa I rămân aplicabile până la 3 ianuarie 2008. După această dată, se aplică valorile
din etapa I.

Nivelul acustic admis se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg (dacă partea zecimală este mai mică de 0,5 se folosește
întregul mai mic, dacă este mai mare sau egală, se folosește întregul mai mare).
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2. articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a) în prima teză de la alineatul (1), cuvintele „nu mai târziu
de 3 ianuarie 2005” se înlocuiesc cu „nu mai târziu de
3 ianuarie 2007”;

(b) alineatul (3) se elimină.

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive
până la 31 decembrie 2005. Statele membre informează de îndată
Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 3 ianuarie 2006.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 14 decembrie 2005.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

C. CLARKE
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