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Ændringsforslag 10
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Teknisk udvikling og innovation, hvad 
angår de måleinstrumenter, der er omfattet 
af de direktiver, der ophæves, sikres i 
praksis enten gennem frivillig anvendelse 
af de internationale og europæiske 
standarder, der er blevet udviklet, eller 
gennem anvendelse af nationale 
bestemmelser, der indfører nye 
specifikationer på området.  Desuden 
sikres fri bevægelighed på det indre 
marked for alle de varer, der er berørt af 
direktiverne, gennem en tilfredsstillende 
anvendelse af artikel 28-30 i EF-traktaten 
og princippet om gensidig anerkendelse.

(5) Teknisk udvikling og innovation, hvad 
angår de måleinstrumenter, der er omfattet 
af de direktiver, der ophæves, sikres i 
praksis gennem indføjelse af yderligere 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 
2004 om måleinstrumenter1. Desuden 
sikres fri bevægelighed på det indre 
marked for alle de varer, der er berørt af 
direktiverne, gennem en tilfredsstillende 
anvendelse af artikel 28-30 i EF-traktaten 
og princippet om gensidig anerkendelse.

1 EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Begrundelse

For at undgå retlig usikkerhed og bevare en harmoniseret tilgang til lovgivningen på området 
bør de retsakter, der skal ophæves, indarbejdes i det generelle direktiv om måleinstrumenter 
(2004/22/EF).

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

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Teknisk udvikling og innovation, hvad 
angår de måleinstrumenter, der er omfattet 
af de direktiver, der ophæves, sikres i 
praksis enten gennem frivillig anvendelse 
af de internationale og europæiske 

(5) Teknisk udvikling og innovation, hvad 
angår de måleinstrumenter, der er omfattet 
af de direktiver, der ophæves, vil i praksis 
blive sikret enten gennem frivillig 
anvendelse af de internationale og 
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standarder, der er blevet udviklet, eller 
gennem anvendelse af nationale 
bestemmelser, der indfører nye 
specifikationer på området. Desuden sikres 
fri bevægelighed på det indre marked for 
alle de varer, der er berørt af direktiverne, 
gennem en tilfredsstillende anvendelse af 
artikel 28-30 i EF-traktaten og princippet 
om gensidig anerkendelse.

europæiske standarder, der er blevet 
udviklet, eller gennem anvendelse af 
nationale bestemmelser, der indfører nye 
specifikationer på området, eller, i 
overensstemmelse med principperne for 
bedre lovgivning, gennem indføjelse af 
yderligere bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/22/EF af 31. marts 2004 om 
måleinstrumenter1. Desuden sikres fri 
bevægelighed på det indre marked for alle 
de varer, der er berørt af direktiverne, 
gennem en tilfredsstillende anvendelse af 
artikel 28-30 i EF-traktaten og princippet 
om gensidig anerkendelse.
1 EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Begrundelse

For at undgå enhver retlig usikkerhed indføres der her en mulighed for at indføje 
bestemmelser, der henviser til måleinstrumenter, som er omfattet af de direktiver, der 
ophæves i det generelle direktiv om måleinstrumenter (2004/22/EF).

Ændringsforslag 12
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ophævelse af direktiverne burde ikke 
medføre nye hindringer for den frie 
bevægelighed eller yderligere 
administrative byrder.  
Proportionalitetsprincippet og 
subsidiaritetsprincippet overholdes, og der 
findes desuden ikke beviser for et fælles 
behov for en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse.

(6) Ophævelse af direktiverne burde ikke 
medføre nye hindringer for den frie 
bevægelighed eller yderligere 
administrative byrder. I overensstemmelse 
med princippet om et åbent indre marked 
bør den eksisterende harmonisering 
bevares.

Or. de
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Begrundelse

For at undgå retlig usikkerhed og bevare en harmoniseret tilgang til lovgivningen på 
området, bør de retsakter, der skal ophæves, medtages i det generelle direktiv om 
måleinstrumenter (2004/22/EF).

Ændringsforslag 13
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF 
bør således ophæves.

(7) Direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 
76/766/EØF og 86/217/EØF bør således 
ophæves, så snart deres bestemmelser er 
blevet indarbejdet i direktiv 2004/22/EF.

Or. de

Begrundelse

For at undgå retlig usikkerhed og bevare en harmoniseret tilgang til lovgivningen på 
området, bør de retsakter, der skal ophæves, medtages i det generelle direktiv om 
måleinstrumenter (2004/22/EF).

Ændringsforslag 14
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF 
ophæves med virkning fra den {1. januar 
2010}.

Direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 
76/766/EØF og 86/217/EØF ophæves med 
virkning fra den 1. maj 2014.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives mere tid til at undersøge, om ophævelsen af direktiverne vil give 
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anledning til retlig usikkerhed, hvilket ville nødvendiggøre en harmonisering af reglerne på 
europæisk plan. Derfor vil kun ét direktiv blive ophævet nu. De øvrige syv direktiver vil også 
blive ophævet, men først efter en analyse af de mulige konsekvenser i forbindelse med den 
bredere revision af basisretsakten på området, nemlig direktivet om måleinstrumenter 
(2004/22/EF). Det er således hensigtsmæssigt at fastsætte en dato for ophævelsen af de syv 
direktiver, der er så langt fremme i tiden, at medlovgiverne kan nå at ændre synspunkt i 
forbindelse med en eventuel revision af direktiv 2004/22.

Ændringsforslag 15
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF 
ophæves med virkning fra den{1. januar 
2010}.

Direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 
76/766/EØF og 86/217/EØF ophæves, når 
bestemmelserne vedrørende indarbejdelse 
af de i direktiv 2004/22/EF indeholdte 
bestemmelser træder i kraft.

Or. de

Begrundelse

For at undgå retlig usikkerhed og bevare en harmoniseret tilgang til lovgivningen på området 
bør de retsakter, der skal ophæves, indarbejdes i det generelle direktiv om måleinstrumenter 
(2004/22/EF).

Ændringsforslag 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør {senest den 31. december 
2009} de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør {senest den 30. april 2014}de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
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med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv. De 
anvender disse bestemmelser fra den {1. 
januar 2010}.

sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv. De 
anvender disse bestemmelser fra den {1. 
maj 2014}.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives mere tid til at undersøge, om ophævelsen af direktiverne vil give 
anledning til retlig usikkerhed, hvilket ville nødvendiggøre en harmonisering af reglerne på 
europæisk plan. Derfor vil kun ét direktiv blive ophævet nu. De øvrige syv direktiver vil også 
blive ophævet, men først efter en analyse af de mulige konsekvenser i forbindelse med den 
bredere revision af basisretsakten på området, nemlig direktivet om måleinstrumenter 
(2004/22/EF). Det er således hensigtsmæssigt at fastsætte en dato for ophævelsen af de syv 
direktiver, der er så langt fremme i tiden, at medlovgiverne kan nå at ændre synspunkt i 
forbindelse med en eventuel revision af direktiv 2004/22.


