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UZASADNIENIE 

1. PRZEBIEG PROCEDURY 

1.1. Obowiązujące prawodawstwo 
Niniejszy wniosek dotyczy następujących ośmiu dyrektyw metrologicznych:  
- dyrektywa 75/33/EWG w sprawie wodomierzy do wody zimnej, z wyłączeniem wody 
czystej;  
- dyrektywy 76/765/EWG i 76/766/EWG w sprawie alkoholomierzy i tablic 
alkoholometrycznych;  
- dyrektywy 71/317/EWG i 74/148/EWG w sprawie odpowiednio odważników średniej klasy 
dokładności i odważników o dokładności większej niż średnia; 
- dyrektywa 86/217/EWG w sprawie manometrów do opon pojazdów silnikowych;  
- dyrektywa 71/347/EWG w sprawie pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym;  
- dyrektywa 71/349/EWG w sprawie wzorcowania zbiorników statków. 

Wymienione dyrektywy mają charakter fakultatywny, z wyjątkiem dyrektywy 76/766/EWG 
w sprawie tablic alkoholometrycznych, która przewiduje całkowitą harmonizację. 
Instrumenty opisane w każdej z dyrektyw muszą zostać przyjęte przez państwa członkowskie, 
co było przydatne w latach siedemdziesiątych, kiedy istniały bariery handlowe wynikające z 
różniących się regulacji w poszczególnych państwach członkowskich. Poza stosowaniem 
dyrektyw państwa członkowskie mogły posiadać krajowe przepisy ustawodawcze obejmujące 
specyfikacje techniczne różniące się od specyfikacji zawartych w dyrektywach. Te krajowe 
przepisy, które były często rozwijane, aby dostosować je do postępu technologicznego, oparte 
są na normach międzynarodowych lub europejskich i zawierają klauzule wzajemnego 
uznawania obejmujące wymóg akceptacji przyrządów o podobnej skuteczności. Należy 
również zauważyć, że normy, zarówno międzynarodowe, jak i europejskie, są dobrowolne i 
mogą być stosowane przez producentów bez odpowiedniego ustawodawstwa krajowego lub 
zharmonizowanych dyrektyw, a w przypadku braku regulacji są one często najszerzej 
stosowanymi specyfikacjami technicznymi. 

1.2. Potrzeba dokonania przeglądu 
Z konsultacji społecznych i zewnętrznego badania wynika, że w sześciu sektorach objętych 
ośmioma dyrektywami reprezentującymi „stare podejście” nie występują przeszkody dla 
handlu. Wyraźnie również widać, że dyrektywy te dotyczą przyrządów coraz rzadziej 
stosowanych. Postęp technologiczny został uwzględniony w normach międzynarodowych i 
dodatkowych krajowych przepisach ustawodawczych opartych się na zasadzie wzajemnego 
uznawania. W szczególności w odniesieniu do pomiaru zawartości alkoholu w winach i 
napojach spirytusowych oraz określania gęstości zboża w stanie zsypnym istniejące 
rozporządzenia europejskie1 uwzględniają już normy międzynarodowe, w tym normy 
międzynarodowe dla tablic alkoholometrycznych, przejmując w ten sposób w znacznej części 
istotę dyrektywy 76/766/EWG w sprawie tablic alkoholometrycznych.  

                                                 
1 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określające wspólnotowe 

metody analizy wina (Dz.U. L 272 z 3.10.1990, s. 1), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2870/2000 z 
dnia 19 grudnia 2000 r. ustanawiające wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów 
spirytusowych (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 20) oraz rozporządzenie Komisji 824/2000 z dnia 19 
kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody 
analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz.U. L 100 z 20.4.2000, s. 31). 
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Ponieważ normy międzynarodowe istnieją również dla przestarzałych technologii i tablic 
alkoholometrycznych, należałoby oczekiwać, iż państwa członkowskie, które w przypadku 
uchylenia dyrektyw, stosując zasadę pomocniczości zdecydowałyby się na utrzymanie swoich 
obecnych przepisów, nie przywróciłyby w ten sposób barier handlowych. Oczekuje się, że 
obecna sytuacja pozostałaby niezmieniona.  

1.3. Ocena skutków alternatywnych rozwiązań politycznych 
Zgodnie z polityką dotyczącą lepszego stanowienia prawa2 Komisja wdrożyła ocenę skutków 
alternatywnych rozwiązań politycznych, która dotyczyła trzech alternatyw: brak działań, 
uchylenie dyrektyw i uchylenie dyrektyw w połączeniu z rozszerzeniem zakresu dyrektywy 
2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych, aby objąć nią przyrządy z uchylonych 
dyrektyw. 

Na podstawie samej oceny skutków nie wybrano preferowanego rozwiązania. Wynika to z 
braku barier handlowych i coraz rzadszego stosowania przedmiotowych dyrektyw.  

Uchylenie ośmiu dyrektyw metrologicznych byłoby zgodne z podejściem Komisji do 
upraszczania europejskiego dorobku prawnego poprzez uchylanie przestarzałych aktów 
prawnych3, które mają niewielkie lub żadne zastosowanie praktyczne i w związku z tym 
utraciły rację bytu. Byłoby to również w pełni zgodne z zasadą pomocniczości.  

Rozwiązanie obejmujące uchylenie dyrektyw w połączeniu z rozszerzeniem zakresu 
dyrektywy 2004/22/WE nie wydaje się właściwe, ponieważ harmonizacja nie jest konieczna. 
Wynika to z faktu, iż obowiązująca obecnie zasada wzajemnego uznawania przepisów 
krajowych opartych na normach międzynarodowych funkcjonuje w sposób zadowalający i nie 
ma utrudnień w swobodnym przepływie. Ponadto nie ma żadnego dowodu, iż istnieje 
wspólna potrzeba wyższego poziomu ochrony konsumentów. Co więcej oczekuje się, że w 
przypadku rozszerzenia zakresu dyrektywy 2004/22/WE szereg państw członkowskich 
skorzysta z przewidzianej w art. 2 tej dyrektywy możliwości rezygnacji z harmonizacji.  

2. CELE WNIOSKU 

2.1. Uproszczenie i lepsze stanowienie prawa 
Z przyczyn podanych powyżej proponuje się uchylenie ośmiu dyrektyw. Chociaż obydwa 
rozwiązania, zarówno uchylenie, jak i zmiana przepisów, umożliwiają osiągnięcie celu 
uproszczenia i pozwolą na pełną realizację tego celu, opcja uchylenia wiąże się z mniejszymi 
kosztami ogólnymi na szczeblu europejskim i ograniczy ilość prawodawstwa europejskiego w 
pełni zachowując rynek wewnętrzny.  

2.2. Podstawa prawna 
Podstawę prawną dla ośmiu istniejących dyrektywy stanowi art. 95 Traktatu WE.  

                                                 
2 Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, Dz.U C321 z 31.12.2003, 

s. 1 i Zarządzanie Europą: lepsze praktyki ustawodawcze, COM(2002) 275 wersja ostateczna z 
5.6.2002. 

3 Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia 
regulacyjnego, COM(2005)535. 
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3. SPÓJNOŚĆ Z ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI 

3.1. Proporcjonalność 
Uchylenie jest proporcjonalne, ponieważ dyrektywy dotyczą technologii wychodzących z 
użycia i w większości przypadków w pełni objętych normami międzynarodowymi. Organy 
krajowe stosują obecnie opracowane w ramach WELMEC porozumienie o zatwierdzeniu 
typu, aby wymieniać informacje do celów nadzoru rynku w dziedzinie niezharmonizowanej 
oraz okresowe kontrole eksploatacyjne w przypadku nowych technologii. Po uchyleniu 
dyrektyw system ten mógłby być również wdrażany w prawie krajowym dla starych 
technologii. 

3.2. Pomocniczość 
Zważywszy na widoczny brak ograniczeń i nieistniejące bariery handlowe, także w 
przypadku przyrządów bardziej zaawansowanych technologicznie, wydaje się, że nie 
zachodzi potrzeba zastąpienia obecnej harmonizacji nowym prawem wspólnotowym. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości państwa członkowskie mogą same decydować, czy chcą wprowadzać 
regulacje, a jeśli tak, to są one zobowiązane do oparcia takich przepisów krajowych na 
normach międzynarodowych i zasadzie wzajemnego uznawania. W rzeczywistości państwa 
członkowskie już mogą to robić, a uchylenie nie wpłynie na tę swobodę. 

4. SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ WSPÓLNOTOWĄ 

4.1. Konkurencyjność 
Obowiązujące dyrektywy w zasadzie nie są stosowane i zostały w praktyce zastąpione 
przepisami krajowymi opartymi na uwzględniających postęp technologiczny normach 
międzynarodowych. Swobodny przepływ towarów zapewniony jest dzięki należytemu 
stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Zapewnia się zatem ochronę konsumentów tam, 
gdzie jest ona potrzebna, podczas gdy wzajemne uznawanie uwalnia producentów od 
obowiązku wielokrotnej oceny zgodności.  

4.2. Zrównoważony rozwój 
Jeżeli w odniesieniu do odważników i manometrów do opon pojazdów silnikowych 
zachowany jest kompromis między korzyściami wynikającymi z ochrony, a kosztami 
administracyjnymi, potrzeba wspólnej polityki nie wymaga harmonizacji. Przepisy krajowe 
oparte na normach międzynarodowych i zasada wzajemnego uznawania mogą być równie 
skuteczne jak harmonizacja.  

4.3. Inne polityki Wspólnoty 

W przypadku pomiaru zawartości alkoholu w winach i napojach spirytusowych oraz 
określania gęstości zboża w stanie zsypnym istniejące rozporządzenia europejskie4 
uwzględniają już normy międzynarodowe, w tym normy międzynarodowe dla tablic 
alkoholometrycznych. Przepisy zawarte w dyrektywie 76/766/EWG w sprawie tablic 
alkoholometrycznych w dużej mierze zostały uwzględnione w rozporządzeniach Wspólnoty, 
które pozostaną w mocy. 

                                                 
4 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określające wspólnotowe 

metody analizy wina (Dz.U. L 272 z 3.10.1990, s. 1), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2870/2000 z 
dnia 19 grudnia 2000 r. ustanawiające wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów 
spirytusowych (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 20) oraz rozporządzenie Komisji 824/2000 z dnia 19 
kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody 
analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz.U. L 100 z 20.4.2000, s. 31). 
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5. ODNIESIENIE DO PROGRAMU PRAC 
Wniosek uwzględniono w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r.5 

6. ZNACZENIE DLA EOG  
Niniejszy wniosek objęty jest Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

7. KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE 
Konsultacje z zainteresowanymi stronami przeprowadzono w trakcie ośmiotygodniowego 
okresu zakończonego dnia 15 lipca 2008 r. 14 odpowiedzi opublikowano na stronie 
internetowej Europa i przedstawiono w sprawozdaniu z konsultacji społecznych. Producenci 
nie zgłaszają barier handlowych, które uzasadniałyby dodatkową harmonizację poprzez 
przepisy UE. Konsumenci i nabywcy przyrządów nie zgłosili braku ochrony. Władze nie 
zgłosiły nadrzędnych potrzeb politycznych, które wymagałyby harmonizacji. 

Równocześnie zewnętrznemu konsultantowi zlecono przeprowadzenie badania, a jego wyniki 
opublikowano na stronie internetowej Europa. Ocenia się, że sześć sektorów objętych 
ośmioma dyrektywami jest niewielkich, a zainteresowane strony nie wspominają o 
jakichkolwiek barierach handlowych. Zauważono, że postęp technologiczny uwzględniany 
jest poprzez dobrowolne stosowanie norm międzynarodowych i europejskich. 

Minimalne standardy Komisji zostały spełnione, a odpowiedzi zostały w pełni uwzględnione. 

                                                 
5 COM(2007)640, s. 41 - Metrologia: rozszerzenie zakresu dyrektywy 2004/22/WE w sprawie 

przyrządów pomiarowych i uchylenie ośmiu dyrektyw „starego podejścia” w sprawie metrologii. 
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2008/0227 (COD) 

Wniosek 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  

uchylająca dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 
75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, 

uwzględniając wniosek Komisji6, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego7, 

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu8, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) We wspólnotowej polityce dotyczącej lepszego stanowienia prawa podkreśla się 
zasadnicze znaczenie upraszczania krajowego i wspólnotowego prawodawstwa dla 
poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla realizacji celów strategii 
lizbońskiej. 

(2) Pewna liczba przyrządów pomiarowych objętych jest szczegółowymi dyrektywami, 
przyjętymi na podstawie dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli 
metrologicznej9. 

(3) Dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników 
prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz 
odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności10, 
71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do pomiaru gęstości zboża w stanie 
zsypnym11, 71/349/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wzorcowania zbiorników 
statków12, 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do odważników od 1 mg do 50 kg o 

                                                 
6 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
7 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
8 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
9 Dz.U. L 202 z 6.9.1971, s. 1. 
10 Dz.U. L 202 z 6.9.1971, s. 14. 
11 Dz.U. L 239 z 25.10.1971, s. 1. 
12 Dz.U. L 239 z 25.10.1971, s. 15. 
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dokładności większej niż średnia13, 75/33/EWG z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wodomierzy do 
wody zimnej14, 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących alkoholomierzy i densymetrów do 
alkoholu15, 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do manometrów do opon pojazdów 
silnikowych16, przyjęte na podstawie dyrektywy Rady 71/316/EWG, są technicznie 
przestarzałe, nie odpowiadają aktualnemu stanowi techniki pomiarowej lub dotyczą 
przyrządów, które nie podlegają rozwojowi technologicznemu i są coraz rzadziej 
używane. Ponadto, oprócz przepisów wspólnotowych, dopuszcza się istnienie 
przepisów krajowych. 

(4) Chociaż dyrektywa Rady 76/766/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tablic 
alkoholometrycznych17 przewiduje całkowitą harmonizację, większość jej treści 
zawarto w rozporządzeniach wspólnotowych dotyczących pomiaru zawartości 
alkoholu w winach i napojach spirytusowych, czyli w rozporządzeniu Komisji (EWG) 
nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określającym wspólnotowe metody analizy 
wina18 i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2870/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. 
ustanawiającym wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów 
spirytusowych19. Międzynarodowe normy odnoszące się do tablic 
alkoholometrycznych są takie same, jak normy określone w dyrektywie 76/766/EWG, 
i nadal mogą być podstawą dla przepisów krajowych.  

(5) Postęp techniczny i innowacja w odniesieniu do przyrządów pomiarowych 
wymienionych w uchylanych dyrektywach zapewnione są w praktyce poprzez 
dobrowolne stosowanie opracowanych norm międzynarodowych i europejskich lub 
poprzez stosowanie przepisów krajowych wprowadzających takie nowe specyfikacje. 
Ponadto zapewnia się swobodny przepływ wszystkich objętych nimi produktów na 
rynku wewnętrznym poprzez odpowiednie stosowanie art. 28-30 Traktatu WE i zasadę 
wzajemnego uznawania. 

(6) Uchylenie dyrektyw nie powinno prowadzić do jakichkolwiek nowych przeszkód 
utrudniających swobodny przepływ ani do dodatkowych obciążeń administracyjnych. 
Ponadto, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i pomocniczości, nie ma 
żadnego dowodu, że istnieje potrzeba wyższego poziomu ochrony konsumentów. 

(7) Należy zatem uchylić dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 
74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG. 

(8) Uchylenie tych dyrektyw nie powinno mieć wpływu na istniejące zatwierdzenia wzoru 
EWG i świadectwa EWG do upływu terminu ich ważności,  

                                                 
13 Dz.U. L 84 z 28.3.1974, s. 3. 
14 Dz.U. L 14 z 20.1.1975, s. 1. 
15 Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 143. 
16 Dz.U. L 152 z 6.6.1986, s. 48. 
17 Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 149. 
18 Dz.U. L 272 z 3.10.1990, s. 1. 
19 Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 20. 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 
Dyrektywy 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 
76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG tracą moc od dnia {1 stycznia 2010 r.}. 

Artykuł 2 
 

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia {31 grudnia 2009 
r.}, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą. 

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia {1 stycznia 2010 r.}. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego 
dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 
Zatwierdzenia wzoru EWG i świadectwa EWG wydane do dnia {31 grudnia 2009 r.} na 
mocy dyrektyw, o których mowa w art. 1, zachowują ważność. 

Artykuł 4 
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 5 
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący 
  




