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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1. Υφιστάµενη νοµοθεσία 
Η πρόταση αφορά τις ακόλουθες 8 οδηγίες σχετικά µε τη µετρολογία:  
- οδηγία 75/33/ΕΟΚ σχετικά µε τους µετρητές ψυχρού ύδατος για τα ακάθαρτα ύδατα·  
- οδηγίες 76/765/ΕΟΚ και 76/766/ΕΟΚ σχετικά µε τα αλκοολόµετρα και τους 
αλκοολοµετρικούς πίνακες·  
- οδηγίες 71/317/ΕΟΚ και 74/148/ΕΟΚ σχετικά µε τα σταθµά µέσης ακριβείας και τα σταθµά 
ακριβείας ανωτέρας της µέσης ακριβείας αντίστοιχα·  
- οδηγία 86/217/ΕΟΚ σχετικά µε τα πιεσόµετρα για ελαστικά αυτοκινήτων οχηµάτων·  
- οδηγία 71/347/ΕΟΚ σχετικά µε τη µάζα εκατολίτρου των δηµητριακών·  
- οδηγία 71/349/ΕΟΚ σχετικά µε καταµέτρηση της χωρητικότητας των δεξαµενών των 
πλωτών µέσων. 

Οι εν λόγω οδηγίες είναι του λεγόµενου προαιρετικού τύπου, εξαιρουµένης της οδηγίας 
76/766/ΕΟΚ για τους αλκοολοµετρικούς πίνακες που προβλέπει πλήρη εναρµόνιση. Τα 
όργανα µέτρησης που περιγράφονται σε κάθε οδηγία πρέπει να γίνονται δεκτά από τα κράτη 
µέλη και αυτό αποδείχθηκε χρήσιµο κατά τη δεκαετία του '70 όταν εφαρµόζονταν εµπορικοί 
περιορισµοί λόγω των διαφορετικών κανονιστικών ρυθµίσεων στα κράτη µέλη. Εκτός από 
την εφαρµογή των οδηγιών, τα κράτη µέλη µπορούσαν να εφαρµόζουν εθνικές διατάξεις µε 
τεχνικές προδιαγραφές διαφορετικές από τις οδηγίες. Οι εν λόγω εθνικές διατάξεις συχνά 
έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω προκειµένου να συµβαδίζουν µε την τεχνολογική πρόοδο, 
βασίζονται στα διεθνή ή τα ευρωπαϊκά πρότυπα και περιέχουν ρήτρες αµοιβαίας 
αναγνώρισης µε την απαίτηση να γίνονται επίσης δεκτά τα µέσα ανάλογου επιπέδου 
επιδόσεων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τόσο τα διεθνή όσο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
είναι προαιρετικά και δεν απαιτούν εθνικές διατάξεις ή εναρµονισµένες οδηγίες προκειµένου 
να εφαρµόζονται από τους κατασκευαστές· συχνά δε αποτελούν την πλέον διαδεδοµένη 
τεχνική προδιαγραφή εφόσον δεν εφαρµόζεται κανονισµός. 

1.2. Ανάγκη επανεξέτασης 
Με βάση τις δηµόσιες διαβουλεύσεις και µια εξωτερική µελέτη, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν 
φραγµοί στο εµπόριο στους 6 τοµείς που καλύπτονται από τις 8 οδηγίες παλιάς προσέγγισης. 
Είναι επίσης προφανές ότι οι οδηγίες αφορούν όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται όλο 
και λιγότερο. Η τεχνολογική πρόοδος έχει ληφθεί υπόψη από τα διεθνή πρότυπα και τις 
συµπληρωµατικές εθνικές διατάξεις βάσει της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. Ειδικότερα 
όσον αφορά την αλκοολοµέτρηση των κρασιών και των αλκοολούχων ποτών και τον 
καθορισµό της µάζας του σπόρου, οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί κανονισµοί1 αναφέρονται ήδη 
στα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών προτύπων για τους 
αλκοολοµετρικούς πίνακες, µε συνέπεια να περιλαµβάνουν κατά το µεγαλύτερο µέρος την 
ουσία της οδηγίας 76/766/EOK για τους αλκοολοµετρικούς πίνακες.  

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεµβρίου 1990, περί καθορισµού 

κοινοτικών µεθόδων ανάπτυξης που εφαρµόζονται στον οινικό τοµέα (ΕΕ L 272 της 3.10.1990, σ. 1), 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2870/2000 της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεµβρίου 2000, για καθορισµό των 
κοινοτικών µεθόδων αναφοράς που εφαρµόζονται στις αναλύσεις στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών 
(ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 20) και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισµούς παρέµβασης, καθώς 
και των αναλυτικών µεθόδων για τον καθορισµό της ποιότητας (ΕΕ L 100 της 20.04.2000, σ. 31). 
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∆εδοµένου ότι εφαρµόζονται διεθνή πρότυπα, συν τοις άλλοις για τις παρωχηµένες 
τεχνολογίες και τους αλκοολοµετρικούς πίνακες, θα ήταν λογικό να αναµένεται για τα κράτη 
µέλη που, κατά συνέπεια της επικουρικότητας θα επέλεγαν να διατηρήσουν τις ισχύουσες 
διατάξεις τους σε περίπτωση κατάργησης των οδηγιών, να µην επαναφέρουν µε αυτό τον 
τρόπο νέους φραγµούς στο εµπόριο. Προσδοκάται ότι δεν θα υπάρξει καµία αλλαγή σε σχέση 
µε την τρέχουσα κατάσταση.  

1.3. Εκτίµηση του αντικτύπου των εναλλακτικών πολιτικών 
Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη βελτίωση της νοµοθεσίας2, η Επιτροπή προέβη σε εκτίµηση 
των επιπτώσεων των εναλλακτικών πολιτικών, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη οι τρεις 
ακόλουθες εναλλακτικές πολιτικές: µη ανάληψη δράσης, κατάργηση των οδηγιών και 
κατάργηση σε συνδυασµό µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 2004/22/ΕΚ 
για τα όργανα µέτρησης µε σκοπό τη συµπερίληψη των οργάνων από τις οδηγίες που 
καταργήθηκαν. 

Με βάση την εκτίµηση επιπτώσεων υπό αυτήν τη µορφή, δεν υπάρχει καµία προτιµώµενη 
επιλογή. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εµπορικών φραγµών και στη σταδιακή µείωση της 
εφαρµογής των οδηγιών.  

Η κατάργηση των 8 οδηγιών µετρολογίας ευθυγραµµίζεται µε την προσέγγιση της Επιτροπής 
για την απλοποίηση του κεκτηµένου της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας µε την κατάργηση 
παρωχηµένων νοµοθετικών πράξεων3, οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκτυπο ή έχουν µικρό 
αντίκτυπο στην πράξη και συνεπώς έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου. Συν τοις άλλοις, η 
κατάργηση είναι πλήρως σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας.  

Η επιλογή της κατάργησης σε συνδυασµό µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της 
οδηγίας 2004/22/ΕΚ δεν ενδείκνυται, καθώς δεν απαιτείται εναρµόνιση. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το ισχύον καθεστώς αµοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών διατάξεων βάσει 
διεθνών προτύπων λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν διαπιστώνονται προβλήµατα για την 
ελεύθερη κυκλοφορία. Επιπλέον, δεν διαπιστώνεται κοινή ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, αναµένεται ότι, στην περίπτωση της 
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 2004/22/ΕΚ, αρκετά κράτη µέλη θα κάνουν 
χρήση της δυνατότητας µη εφαρµογής της εναρµόνισης, η οποία προβλέπεται µε το άρθρο 2 
της εν λόγω οδηγίας.  

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

2.1. Απλοποίηση και βελτίωση της νοµοθεσίας 

Για τους λόγους που καθορίζονται παραπάνω, προτείνεται η κατάργηση των 8 οδηγιών. Ενώ 
οι επιλογές της κατάργησης ή της επανεισαγωγής ρυθµίσεων αµφότερες αποτελούν πιθανές 
εκβάσεις του στόχου της απλοποίησης και θα επιτύχουν πλήρως το στόχο αυτόν, η επιλογή 
της κατάργησης θα επιφέρει λιγότερα γενικά έξοδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα µειώσει τον 
όγκο των ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων, µε παράλληλη πλήρη διατήρηση της 
εσωτερικής αγοράς.  

2.2. Νοµική βάση 
Η νοµική βάση των 8 υφιστάµενων οδηγιών είναι το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ.  

                                                 
2 ∆ιοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1, και Ευρωπαϊκή 

διακυβέρνηση: βελτίωση της νοµοθεσίας, COM(2002) 275 τελικό, 5.6.2002. 
3 Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: Στρατηγική για την απλούστευση του 

ρυθµιστικού περιβάλλοντος, COM(2005)535. 
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3. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1. Αναλογικότητα 
Η κατάργηση είναι ανάλογη µε την έννοια ότι οι οδηγίες αφορούν την τεχνολογία που 
καθίσταται παρωχηµένη και στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονται πλήρως από τα 
διεθνή πρότυπα. Οι εθνικές αρχές σε αυτό το στάδιο εφαρµόζουν τη συµφωνία έγκρισης 
τύπου WELMEC µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την επιτήρηση της 
αγοράς στον µη εναρµονισµένο κλάδο και τους περιοδικούς ενδοϋπηρεσιακούς ελέγχους για 
τη νέα τεχνολογία· επιπλέον, το εν λόγω σύστηµα θα µπορούσε επίσης να εφαρµοστεί για την 
εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τις παλιές τεχνολογίες µόλις καταργηθούν οι οδηγίες. 

3.2. Επικουρικότητα 
Λαµβάνοντας υπόψη την εµφανή απουσία περιορισµών και τους ανύπαρκτους φραγµούς στο 
εµπόριο, συν τοις άλλοις στην περίπτωση των πιο ανεπτυγµένων οργάνων µέτρησης, φαίνεται 
ότι δεν προκύπτει καµία ανάγκη να αντικατασταθεί η τρέχουσα εναρµόνιση από νέες 
κοινοτικές διατάξεις. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας εναπόκειται στα κράτη µέλη 
να αποφασίσουν εάν επιθυµούν να θεσπίσουν νοµοθετικές ρυθµίσεις και εφόσον το 
επιθυµούν, πρέπει να βασίζουν τις εν λόγω εθνικές διατάξεις σε διεθνή πρότυπα και στην 
αµοιβαία αναγνώριση. Στην πράξη, τα κράτη µέλη είχαν ήδη την εν λόγω δυνατότητα και η 
κατάργηση συνεπάγεται ότι αυτή η ελευθερία θα παραµείνει αµετάβλητη. 

4. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

4.1. Ανταγωνιστικότητα 
Οι υφιστάµενες οδηγίες ουσιαστικά δεν εφαρµόζονται και στην πράξη έχουν αντικατασταθεί 
από τις εθνικές διατάξεις που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα λαµβάνοντας υπόψη την 
τεχνολογική πρόοδο. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων εξασφαλίζεται µε την 
ικανοποιητική εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. Η προστασία των 
καταναλωτών εξασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο όπου κρίνεται απαραίτητη, ενώ η αµοιβαία 
αναγνώριση απαλλάσσει τους κατασκευαστές από τις πολλαπλές αξιολογήσεις της 
συµµόρφωσης.  

4.2. Βιώσιµη ανάπτυξη 
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εξισορρόπηση µεταξύ των παροχών προστασίας και των 
διοικητικών δαπανών για τα βάρη και τα πιεσόµετρα ελαστικών αυτοκινήτου, καµία ανάγκη 
κοινής πολιτικής δεν επιβάλλει την εναρµόνιση. Η εθνική νοµοθεσία που βασίζεται σε διεθνή 
πρότυπα και η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης µπορούν να είναι εξίσου αποτελεσµατικές µε 
την εναρµόνιση.  

4.3. Άλλες κοινοτικές πολιτικές 
Σε ό,τι αφορά την αλκοολοµέτρηση των κρασιών και των αλκοολούχων ποτών και τον 
καθορισµό της µάζας του σπόρου, οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί κανονισµοί4 αναφέρονται ήδη 
στα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών προτύπων για τους 

                                                 
4 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεµβρίου 1990, περί καθορισµού 

κοινοτικών µεθόδων ανάπτυξης που εφαρµόζονται στον οινικό τοµέα (ΕΕ L 272 της 3.10.1990, σ. 1), 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2870/2000 της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεµβρίου 2000, για καθορισµό των 
κοινοτικών µεθόδων αναφοράς που εφαρµόζονται στις αναλύσεις στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών 
(ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 20) και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης 
Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισµούς παρέµβασης, καθώς 
και των αναλυτικών µεθόδων για τον καθορισµό της ποιότητας (ΕΕ L 100 της 20.04.2000, σ. 31). 
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αλκοολοµετρικούς πίνακες. Η οδηγία 76/766/ΕΟΚ για τους αλκοολοµετρικούς πίνακες έχει 
συµπεριληφθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος στους κοινοτικούς κανονισµούς που θα 
παραµείνουν σε ισχύ. 

5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η πρόταση αναφέρεται στο νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής 
20085. 

6. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ  
Η παρούσα πρόταση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο. 

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου 8 
εβδοµάδων που έληξε στις 15 Ιουλίου 2008. Οι 14 συµβολές δηµοσιεύθηκαν στον ιστοχώρο 
Europa και συµπεριλήφθηκαν στην έκθεση σχετικά µε τις δηµόσιες διαβουλεύσεις. Οι 
κατασκευαστές δεν αναφέρουν φραγµούς στο εµπόριο που θα δικαιολογούσαν την πρόσθετη 
εναρµόνιση µε ρύθµιση της ΕΕ. Οι καταναλωτές και οι αγοραστές δεν αναφέρθηκαν σε 
έλλειψη προστασίας. Οι αρχές δεν επισήµαναν βασικές ανάγκες πολιτικής που θα απαιτούσαν 
εναρµόνιση. 

Παράλληλα, ανατέθηκε η διεξαγωγή µελέτης εξωτερικών συµβούλων, τα αποτελέσµατα της 
οποίας έχουν δηµοσιευθεί στον ιστοχώρο Europa. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι 6 τοµείς που 
καλύπτονται από τις 8 οδηγίες είναι µικρού µεγέθους και τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν 
αναφέρουν κανένα φραγµό στο εµπόριο. ∆ιαπιστώθηκε ότι η τεχνολογική πρόοδος 
λαµβάνεται υπόψη µε την προαιρετική διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση. 

Πληρούνται τα ελάχιστα πρότυπα της Επιτροπής και δεν υπήρξαν παρατηρήσεις που δεν 
ελήφθησαν υπόψη. 

                                                 
5 COM(2007)640, σ. 33 - Μετρολογία: διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 2004/22/EΚ για τα 

όργανα µετρήσεων και κατάργηση των οκτώ οδηγιών περί µεθοδολογίας «παλαιάς προσέγγισης»: 
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2008/0227 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

για την κατάργηση των οδηγιών 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 
75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά µε τη µετρολογία 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής 6, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής7, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης8, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Οι κοινοτικές πολιτικές για τη βελτίωση της νοµοθεσίας υπογραµµίζουν τη σηµασία 
της απλοποίησης της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας ως βασικού στοιχείου για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και για την επίτευξη των 
στόχων της ατζέντας της Λισσαβώνας. 

(2) Ορισµένα όργανα µέτρησης καλύπτονται από συγκεκριµένες οδηγίες που 
θεσπίστηκαν βάσει της οδηγίας 71/316/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, 
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τις κοινές 
διατάξεις για τα όργανα µετρήσεως και για τις µεθόδους µετρολογικού ελέγχου9. 

(3) Οι οδηγίες του Συµβουλίου 71/317/ΕΟΚ της 26ης Ιουλίου 1971 περί προσεγγίσεως 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα παραλληλεπίπεδα σταθµά 
µέσης ακριβείας από 5 έως 50 χιλιόγραµµα και στα κυλινδρικά σταθµά µέσης 
ακριβείας από 1 γραµµάριο έως 10 χιλιόγραµµα10, 71/347/ΕΟΚ της 12ης Οκτωβρίου 
1971 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τις 
µετρήσεις της µάζας εκατολίτρου των δηµητριακών11, 71/349/ΕΟΚ της 12ης 
Οκτωβρίου 1971 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των 
σχετικών µε την καταµέτρηση της χωρητικότητας των δεξαµενών των πλωτών 
µέσων12, 74/148/ΕΟΚ της 4ης Μαρτίου 1974 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 

                                                 
6 ΕΕ C, σ. . . 
7 ΕΕ C, σ. . . 
8 ΕΕ C, σ. . . 
9 ΕΕ L 202 της 6.9.71, σ. 1. 
10 ΕΕ L 202 της 6.9.71, σ. 14. 
11 ΕΕ L 239 της 25.10.71, σ. 1. 
12 ΕΕ L 239 της 25.10.71, σ. 15. 
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κρατών µελών των σχετικών µε τα σταθµά 1µγρ έως 50 χγρ ακριβείας ανωτέρας της 
µέσης ακριβείας13, 75/33/ΕΟΚ της 17ης ∆εκεµβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των Κρατών µελών των αναφεροµένων στους µετρητές ψυχρού ύδατος14, 
76/765/ΕΟΚ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών των αναφεροµένων στα αλκοολόµετρα και αραιόµετρα αλκοόλης15, 
86/217/ΕΟΚ της 26ης Μαΐου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε τα πιεσόµετρα για ελαστικά αυτοκινήτων οχηµάτων16, οι οποίες 
εγκρίθηκαν δυνάµει της οδηγίας 71/316/ΕΟΚ του Συµβουλίου, είτε είναι 
παρωχηµένες από τεχνική άποψη, είτε δεν αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη στις 
τεχνολογίες µέτρησης, είτε αφορούν όργανα που δεν αναπτύσσονται τεχνολογικά και 
χρησιµοποιούνται όλο και λιγότερο. Επιπλέον, επιτρέπεται η εφαρµογή των εθνικών 
διατάξεων παράλληλα µε τις κοινοτικές διατάξεις. 

(4) Ενώ η οδηγία 76/766/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στους 
αλκοολοµετρικούς πίνακες17 προβλέπει πλήρη εναρµόνιση, το µεγαλύτερο µέρος της 
συµπεριλαµβάνεται στους κοινοτικούς κανονισµούς σχετικά µε την αλκοολοµέτρηση 
των κρασιών και των αλκοολούχων ποτών και συγκεκριµένα στον κανονισµό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2676/90 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεµβρίου 1990, περί καθορισµού 
κοινοτικών µεθόδων ανάπτυξης που εφαρµόζονται στον οινικό τοµέα18 και στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2870/2000 της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεµβρίου 2000, για 
καθορισµό των κοινοτικών µεθόδων αναφοράς που εφαρµόζονται στις αναλύσεις 
στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών19. Τα διεθνή πρότυπα για τους 
αλκοολοµετρικούς πίνακες είναι όµοια µε αυτά που προβλέπονται στην οδηγία 
76/766/ΕΟΚ και µπορούν να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση για εθνικές 
νοµοθετικές ρυθµίσεις.  

(5) Η τεχνική πρόοδος και η καινοτοµία όσον αφορά τα όργανα µέτρησης που 
καλύπτονται από τις οδηγίες υπό κατάργηση εξασφαλίζονται στην πράξη είτε µε την 
προαιρετική εφαρµογή των διεθνών και των ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν 
αναπτυχθεί, είτε µε την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων για την εφαρµογή των εν 
λόγω νέων προδιαγραφών. Επιπλέον, η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των σχετικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά εξασφαλίζεται µε την ορθή εφαρµογή των άρθρων 
28 έως 30 της συνθήκης ΕΚ και της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. 

(6) Η κατάργηση των οδηγιών δεν πρέπει να επιφέρει τυχόν νέους φραγµούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ή πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Επιπλέον, ενώ τηρούνται οι 
αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, δεν διαπιστώνεται κοινή ανάγκη 
για υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

(7) Συνεπώς, οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 
75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθούν. 

(8) Η κατάργηση των οδηγιών δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στις ισχύουσες εγκρίσεις 
προτύπου ΕΟΚ και στα πιστοποιητικά ΕΟΚ µέχρι τη λήξη της ισχύος τους,  

                                                 
13 ΕΕ L 84 της 28.3.74, σ. 3. 
14 ΕΕ L 14 της 20.1.75, σ. 1. 
15 ΕΕ L 262 της 27.9.76, σ. 143. 
16 ΕΕ L 152 της 6.6.86, σ. 48. 
17 ΕΕ L 262 της 27.9.76, σ. 149. 
18 ΕΕ L 272 της 3.10.1990, σ. 1. 
19 ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 20. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 
Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 
76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ καταργούνται από την {1η Ιανουαρίου 2010}. 

Άρθρο 2 
 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, έως τις {31 ∆εκεµβρίου 2009} το 
αργότερο, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το 
κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την {1η Ιανουαρίου 2010}. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία. 

Άρθρο 3 
Οι εγκρίσεις προτύπου ΕΟΚ και τα πιστοποιητικά ΕΟΚ που εκδίδονται µέχρι τις {31 
∆εκεµβρίου 2009} δυνάµει των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Άρθρο 4 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 5 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
  




