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PS G7  
 

7.9.2005 Proposal for a Directive of the EP and of 
the Council amending Directive 
2000/14/EC on the aproximation of the 
laws of the Member States relating to the 
noise emissions in the enviroment by 
equipment for use outdoors  
. 11825/05 ENT 109 ENV 380 CODEC 
680 

Ing. Petr 
Votoupal  
(SZB) 

Směrnice 2000/14/ES o hluku stanovuje pro uplatňování hlukových emisních limitů 
dvě etapy a předkládaný návrh prodlužuje lhůtu pro uplatňování hlukových emisních 
limitů u určitých typů zařízení, u nichž není technicky možné v současné době dodržet 
nejvyšší přípustné hodnoty pro druhou etapu. Vybrané stroje a zařízení by měly být 
z působnosti směrnice vyňaty po 1.1.2006. Situaci komplikuje požadavek D na 
dodatečné zařazení pojízdných jeřábů, které nemá podporu Komise. Další vývoj tedy 
závisí na většinové pozici Rady k této otázce nebo na změně stanoviska Komise. 

Stanovisko ČR: upozornění na odlišné posuzování sekaček se šířkou záběru 50-70 cm a 
požadavek vydání závazné metodiky výpočtu garantované hladiny akustického výkonu 
stanovených kategorií strojů. 

PS G7 -
Attachés only 

17.10.2005 Proposal for a Directive of the EP and of 
the Council amending Directive 
2000/14/EC on the aproximation of the 
laws of the Member States relating to the 
noise emissions in the enviroment by 
equipment for use outdoors  
. 11825/05 ENT 109 ENV 380 CODEC 
680 

Ing. Petr 
Votoupal  
(SZB) 

Původní návrh na změnu směrnice 2000/14/EC předkládaný Komisí akceptuje 18 
členských států, a to ve smyslu dočasného opatření na odklad termínu pro uplatňování 
fáze II zpřísňování limitů. Ve věci zařazení jednomotorových stavebních jeřábů do 
seznamu výrobků, pro něž dojde k posunutí termínu pro fázi II uplatňování hlukových 
limitů, podporuje ČR návrh podaný Německem. Obdobné stanovisko zastává 
Portugalsko. Nynější projednávání položky zařazení/nezařazení jednomotorových 
stavebních jeřábů do seznamu výrobků, pro něž dojde k posunu termínu pro fázi II 
uplatňování hlukových limitů, je vyvoláno Španělskem.  

Stanovisko ČR: ČR zastává své stanovisko z předchozího jednání PS (7.9.05) na posun 
termínu pro fázi II uplatňování hlukových emisních limitů. 

COREPER I 19.10.2005 Proposal for a Directive of the EP and of 
the Council amending Directive 
2000/14/EC on the aproximation of the 
laws of the Member States relating to the 
noise emissions in the enviroment by 
equipment for use outdoors  
. 11825/05 ENT 109 ENV 380 CODEC 
680 
.13268/05 ENT 129 ENV 468 CODEC 
873 

 Coreperu se předkládá k posouzení finální kompromisní text s cílem dosažení dohody 
v prvním čtení v EP. ČR neměla ani k původnímu znění návrhu zásadní výhrady a 
podpořila jeho přijetí. V kompromisním návrhu se navíc odrazilo stanovisko, které ČR 
sdílela s DE a IT na zařazení jednomotorových stavebních jeřábů do seznamu výrobků, 
pro něž dojde k posunutí termínu pro fázi II. 
Kompromisní návrh má dle vyjádření předsednictví podporu většiny ČS i zpravodaje 
EP. 
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Evropský 
parlament 

26.10.2005 EP legislative resolution on the proposal 
for a directive of the EP and of the 
Council amending Directive 2000/14/EC 
on the aproximation of the laws of the 
Member States relating to the noise 
emissions in the enviroment by 
equipment for use outdoors  
COM(2005)0370 - C6-0250/2005 
- 2005/0149(COD) 
 

 Přijato v prvním čtení Evropského parlamentu.  

COREPER I 
 

5. a 7. 12. 
2005 

bod 16. - Proposal for a Directive of the 
EP and of the Council amending 
Directive 2000/14/EC on the 
aproximation of the laws of the Member 
States relating to the noise emissions in 
the enviroment by equipment for use 
outdoors (LA) (first reading) 
-adoption of the legislative act 
PE-CONS 3661/05 ENT 139 ENV 518 
CODEC 1001 OC 802 
14854/05 CODEC 1076 ENT 152 ENV 
572 

 Schváleno v bodech A – bez diskuse. 

Council of the 
EU 
Employment, 
Social 
Policy,Health 
and 
Consumer 
Affairs 

8. a 9. 12. 
2005 

bod 13. - Proposal for a Directive of the 
EP and of the Council amending 
Directive 2000/14/EC on the 
aproximation of the laws of the Member 
States relating to the noise emissions in 
the enviroment by equipment for use 
outdoors (LA) (first reading) 
-adoption of the legislative act 
PE-CONS 3661/05 ENT 139 ENV 518 
CODEC 1001 OC 802 
14854/05 CODEC 1076 ENT 152 ENV 
572 

 Přijat návrh změny směrnice 2000/14/ES o hluku. –Zveřejněno jako směrnice EP a 
Rady 1005/88/ES ze dne 14.12.2005 v OJ L134, 27. 12. 2006, str. 44. 
 

 


