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Изменение 10
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Техническият напредък и 
иновациите във връзка с измервателните 
уреди, обхванати от подлежащите на 
отмяна директиви, на практика са 
гарантирани чрез доброволното 
прилагане на международните и 
европейски стандарти, които са 
разработени, или чрез прилагането на 
национални разпоредби, с които се 
транспонират тези нови 
спецификации. Освен това свободното 
движение в рамките на вътрешния пазар 
на всички продукти, за които те се 
отнасят, е осигурено чрез 
удовлетворителното прилагане на 
членове 28–30 от Договора за ЕО и на 
принципа на взаимно признаване.

(5) Техническият напредък и 
иновациите във връзка с измервателните 
уреди, обхванати от подлежащите на 
отмяна директиви, на практика са 
гарантирани чрез приемането на 
допълнителни разпоредби в 
Директива 2004/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 година относно измервателните 
уреди1. Освен това свободното 
движение в рамките на вътрешния пазар 
на всички продукти, за които те се 
отнасят, е осигурено чрез 
удовлетворителното прилагане на 
членове 28–30 от Договора за ЕО и на 
принципа на взаимно признаване.

1ОВ L 135 от 30.4.2004 г., стр.1.

Or. de

Обосновка

С цел избягване на правна несигурност и гарантиране на хармонизирания  подход към 
законодателството, правните актове, които се отменят, следва да се включат в 
общата директива за измервателните уреди (2004/22/ЕО). 

Изменение 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Техническият напредък и 
иновациите във връзка с измервателните 
уреди, обхванати от подлежащите на 

(5) Техническият напредък и 
иновациите във връзка с измервателните 
уреди, обхванати от подлежащите на 
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отмяна директиви, на практика са 
гарантирани чрез доброволното 
прилагане на международните и 
европейски стандарти, които са 
разработени, или чрез прилагането на 
национални разпоредби, с които се 
транспонират тези нови спецификации. 
Освен това свободното движение 
в рамките на вътрешния пазар на всички 
продукти, за които те се отнасят, е 
осигурено чрез удовлетворителното 
прилагане на членове 28–30 от Договора 
за ЕО и на принципа на взаимно 
признаване.

отмяна директиви, на практика ще са 
гарантирани чрез доброволното 
прилагане на международните и 
европейски стандарти, които са 
разработени, или чрез прилагането на 
национални разпоредби, с които се 
транспонират тези нови спецификации, 
или с оглед на принципите на по-
доброто законодателство, чрез 
включване на допълнителни 
разпоредби към Директива 2004/22/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година 
относно измервателните уреди1. 
Освен това свободното движение 
в рамките на вътрешния пазар на всички 
продукти, за които те се отнасят, е 
осигурено чрез удовлетворителното 
прилагане на членове 28–30 от Договора 
за ЕО и на принципа на взаимно 
признаване.
1 OВ L 135, 30.4.2004 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

За да се избегне каквато и да било правна несигурност, се добавя възможността за 
включване на разпоредби, които се отнасят до измервателните уреди, обхванати от 
подлежащите на отмяна директиви, в рамките на общата Директива относно 
измервателните уреди (2004/22/ЕО).

Изменение 12
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Отмяната на директивата не следва 
да доведе до нови пречки пред 
свободното движение или до 
допълнителна административна тежест. 
Освен това, едновременно със 
спазването на принципите на 

(6) Отмяната на директивата не следва 
да доведе до нови пречки пред 
свободното движение или до 
допълнителна административна тежест. 
Съществуващата  хармонизация 
следва да се запази с оглед на основния 
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пропорционалност и субсидиарност, 
няма доказателства за споделяна от 
всички потребност от по-високо ниво 
на защита на потребителите.

принцип за отворен вътрешен пазар.

Or. de

Обосновка

С цел избягване на правна несигурност и гарантиране на хармонизирания  подход към 
законодателството, правните актове, които се отменят, следва да се включат в 
общата директива за измервателните уреди (2004/22/ЕО). 

Изменение 13
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради гореизложеното директиви 
71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 
74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО следва да се 
отменят.

(7) Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО следва да се 
отменят, след като техните 
разпоредби станат част от 
Директива 2004/22/ЕО.

Or. de

Обосновка

С цел избягване на правна несигурност и гарантиране на хармонизирания  подход към 
законодателството, правните актове, които се отменят, следва да се включат в 
общата директива за измервателните уреди (2004/22/ЕО). 

Изменение 14
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
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71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 
76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО 
се отменят, считано от 1 януари 2010 г.

74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО се отменят, 
считано от 1 май 2014 г.

Or. en

Обосновка

Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will 
lead to legal uncertainty which makes European harmonisation of rules necessary. Therefore 
one Directive will be repealed now, the other seven Directives will also be repealed, but only 
after analysing the possible consequences in context with the broader review of the basic 
legal instrument in this field, the "Measurement Instruments Directive" (2004/22/EC). It is 
thus appropriate to set the date of repeal for the seven Directives sufficiently far in advance to 
enable the co-legislators to take a different view in the context of any revision of Directive 
2004/22.

Изменение 15
Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 
76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО 
се отменят, считано от 1 януари 2010 
г.

Директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 
74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО се отменят  с 
влизането в сила на разпоредбите 
относно включването в Директива 
2004/22/ЕО на съдържащите се в 
посочените директиви разпоредби.

Or. de

Обосновка

С цел избягване на правна несигурност и гарантиране на хармонизирания  подход към 
законодателството, правните актове, които се отменят, следва да се включат в 
общата директива за измервателните уреди (2004/22/ЕО). 
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Изменение 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 декември 
2009 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива. Те прилагат 
тези разпоредби от 1 януари 2010 г.

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от 30 април
2014 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива. Те прилагат 
тези разпоредби от 1 май 2014 г.

Or. en

Обосновка

Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will 
lead to legal uncertainty which makes European harmonisation of rules necessary. Therefore 
one Directive will be repealed now, the other seven Directives will also be repealed, but only 
after analysing the possible consequences in context with the broader review of the basic 
legal instrument in this field, the "Measurement Instruments Directive" (2004/22/EC). It is 
thus appropriate to set the date of repeal for the seven Directives sufficiently far in advance to 
enable the co-legislators to take a different view in the context of any revision of Directive 
2004/22.


