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Pozměňovací návrh 10
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Technický pokrok a inovace s ohledem 
na měřicí přístroje, na něž se vztahují 
příslušné směrnice, které se ruší, je v praxi 
zajištěn buď dobrovolným uplatňováním 
vytvořených mezinárodních a evropských 
norem, nebo uplatňováním vnitrostátních 
předpisů, kterými se takové nové 
požadavky provádějí. Kromě toho je volný 
oběh všech výrobků, na které se vztahují 
příslušné směrnice, na vnitřním trhu 
zajištěn účinným uplatňováním článků 28 
až 30 Smlouvy o ES a zásady vzájemného 
uznávání.

(5) Technický pokrok a inovace s ohledem 
na měřicí přístroje, na něž se vztahují 
příslušné směrnice, které se ruší, je v praxi 
zajištěn přidáním dodatečných ustanovení 
do směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 
o měřicích přístrojích1. Kromě toho je 
volný oběh všech výrobků, na které se 
vztahují příslušné směrnice, na vnitřním 
trhu zajištěn účinným uplatňováním článků 
28 až 30 Smlouvy o ES a zásady 
vzájemného uznávání.

1 Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

S cílem předejít právní nejistotě a zachovat harmonizované zákonodárství by měly být právní 
akty, jež budou zrušeny, přejaty do všeobecné směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Technický pokrok a inovace s ohledem 
na měřicí přístroje, na něž se vztahují 
příslušné směrnice, které se ruší, je v praxi 
zajištěn buď dobrovolným uplatňováním 
vytvořených mezinárodních a evropských 
norem, nebo uplatňováním vnitrostátních 
předpisů, kterými se takové nové 

(5) Technický pokrok a inovace s ohledem 
na měřicí přístroje, na něž se vztahují 
příslušné směrnice, které se ruší, bude
v praxi zajištěn buď dobrovolným 
uplatňováním vytvořených mezinárodních 
a evropských norem, nebo uplatňováním 
vnitrostátních předpisů, kterými se takové 
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požadavky provádějí. Kromě toho je volný 
oběh všech výrobků, na které se vztahují 
příslušné směrnice, na vnitřním trhu 
zajištěn účinným uplatňováním článků 28 
až 30 Smlouvy o ES a zásady vzájemného 
uznávání.

nové požadavky provádějí nebo v souladu 
se zásadami zdokonalování tvorby 
právních předpisů přidáním dodatečných 
ustanovení do směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 
31. března 2004 o měřicích přístrojích1. 
Kromě toho je volný oběh všech výrobků, 
na které se vztahují příslušné směrnice, 
na vnitřním trhu zajištěn účinným 
uplatňováním článků 28 až 30 Smlouvy 
o ES a zásady vzájemného uznávání.
1 Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

S cílem předejít jakékoli právní nejistotě se zavádí možnost zařadit ustanovení vztahující se k 
měřicím přístrojům obsažená ve směrnicích, jež se zrušují, do obecné směrnice o měřicích 
přístrojích (2004/22/ES).

Pozměňovací návrh 12
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zrušení příslušných směrnic by nemělo 
vést k novým překážkám volného pohybu 
ani k nárůstu administrativní zátěže. 
Kromě toho s ohledem na zásadu 
proporcionality a subsidiarity se nezdá, že 
by bylo potřeba společně usilovat o vyšší 
stupeň ochrany spotřebitelů.

(6) Zrušení příslušných směrnic by nemělo 
vést k novým překážkám volného pohybu 
ani k nárůstu administrativní zátěže. 
Stávající harmonizace by měla s ohledem 
na zásadu otevřeného vnitřního trhu 
zůstat zachována. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem předejít právní nejistotě a zachovat harmonizované zákonodárství by měly být právní 
akty, jež budou zrušeny, přejaty do všeobecné směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích.
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Pozměňovací návrh 13
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 
71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 
76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS 
by proto měly být zrušeny.

(7) Směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 
74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 
76/766/EHS a 86/217/EHS by proto měly 
být zrušeny, jakmile budou jejich 
ustanovení začleněna do směrnice
2004/22/ES.

Or. de

Odůvodnění

S cílem předejít právní nejistotě a zachovat harmonizované zákonodárství by měly být právní 
akty, jež budou zrušeny, přejaty do všeobecné směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 14
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 
71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 
76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS se 
zrušují s účinkem od 1. ledna 2010.

Směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 
74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 
76/766/EHS a 86/217/EHS se zrušují 
s účinkem od 1. května 2014.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít více času ke zvážení toho, zda zrušení směrnic povede k právní 
nejistotě, z které by vyplývala nutnost harmonizace příslušných pravidel na evropské úrovni. 
Proto bude jedna směrnice zrušena nyní, ostatních sedm bude  zrušeno taktéž, ale teprve po 
provedení analýzy možných dopadů v souvislosti s širším přezkumem základního právního 
nástroje v této oblasti, tj. „směrnice o měřicích přístrojích“ (2004/22/ES). Je proto vhodné 
stanovit datum zrušení těchto sedmi směrnic s dostatečným předstihem, aby měli 
spoluzákonodárci možnost zaujmout odlišné stanovisko, pokud jde o jakoukoli revizi směrnice 
2004/22.
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Pozměňovací návrh 15
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 
71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 
76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS se 
zrušují s účinkem od 1. ledna 2010.

Směrnice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 
74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 
76/766/EHS a 86/217/EHS se zrušují, 
jakmile vstoupí v platnost předpisy o 
začlenění jejich ustanovení do směrnice
2004/22/ES.

Or. de

Odůvodnění

S cílem předejít právní nejistotě a zachovat harmonizované zákonodárství by měly být právní 
akty, jež budou zrušeny, přejaty do všeobecné směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí. Budou tyto předpisy 
používat od [1. ledna 2010].

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí do [30. dubna 
2014]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí. Budou tyto 
předpisy používat od [1. května 2014].

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít více času ke zvážení toho, zda zrušení směrnic povede k právní 
nejistotě, z které by vyplývala nutnost harmonizace příslušných pravidel na evropské úrovni. 
Proto bude jedna směrnice zrušena nyní, ostatních sedm bude  zrušeno taktéž, ale teprve po 
provedení analýzy možných dopadů v souvislosti s širším přezkumem základního právního 
nástroje v této oblasti, tj. „směrnice o měřicích přístrojích“ (2004/22/ES). Je proto vhodné 
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stanovit datum zrušení těchto sedmi směrnic s dostatečným předstihem, aby měli 
spoluzákonodárci možnost zaujmout odlišné stanovisko, pokud jde o jakoukoli revizi směrnice 
2004/22.


