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Τροπολογία 10
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(5) Η τεχνική πρόοδος και η καινοτομία 
όσον αφορά τα όργανα μέτρησης που 
καλύπτονται από τις οδηγίες υπό 
κατάργηση θα εξασφαλιστούν στην πράξη 
ή με την ενσωμάτωση πρόσθετων 
διατάξεων στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 για 
τα όργανα μέτρησης1.  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.

1ABl. L 135 της 30.4.2004, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα και για να διατηρηθεί η εναρμονισμένη προσέγγιση 
της νομοθεσίας, θα πρέπει να προστεθούν οι νομοθετικές πράξεις που καταργούνται στην γενική 
οδηγία (2004/22/EΚ) σχετικά με τα όργανα μέτρησης. 

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(5) Η τεχνική πρόοδος και η καινοτομία 
όσον αφορά τα όργανα μέτρησης που 
καλύπτονται από τις οδηγίες υπό 
κατάργηση θα εξασφαλιστούν στην πράξη 
είτε με την προαιρετική εφαρμογή των 
διεθνών και των ευρωπαϊκών προτύπων 
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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.

που έχουν αναπτυχθεί, ή σύμφωνα με τις 
αρχές περί βελτίωσης της νομοθεσίας, με 
την ενσωμάτωση πρόσθετων διατάξεων 
στην οδηγία  2004/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 για 
τα όργανα μέτρησης1.  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
1 OJ L 135, 30.4.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί κάθε  νομική αβεβαιότητα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να 
ενσωματωθούν, στην γενική οδηγία (2004/22/EΚ) για  τα όργανα μέτρησης, διατάξεις που 
παραπέμπουν στα όργανα μέτρησης που αναφέρονται στις οδηγίες που καταργούνται.

Τροπολογία 12
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(6) Η κατάργηση των οδηγιών δεν πρέπει 
να επιφέρει τυχόν νέους φραγμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ή πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο. Η σημερινή εναρμόνιση
θα πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να 
τηρείται η βασική αρχή της ανοικτής 
εσωτερικής αγοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα και για να διατηρηθεί η εναρμονισμένη προσέγγιση 
της νομοθεσίας, θα πρέπει να προστεθούν οι νομοθετικές πράξεις που καταργούνται στην γενική 
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οδηγία (2004/22/EΚ) σχετικά με τα όργανα μέτρησης.

Τροπολογία 13
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(7) Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 
76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ πρέπει να 
καταργηθούν μόλις οι διατάξεις τους θα 
έχουν ενσωματωθεί στην οδηγία 
2004/22/ΕΚ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα και για να διατηρηθεί η εναρμονισμένη προσέγγιση 
της νομοθεσίας, θα πρέπει να προστεθούν οι νομοθετικές πράξεις που καταργούνται στην γενική 
οδηγία (2004/22/EΚ) σχετικά με τα όργανα μέτρησης.

Τροπολογία 14
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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}.

Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
74/148/ΕΚ, 75/33/ΕΚ, 76/765/ΕΚ, 
76/766/ΕΚ και 86/217/ΕΚ καταργούνται 
από την 1η Μαΐου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 15
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
74/148/ΕΚ, 75/33/ΕΚ, 76/765/ΕΚ, 
76/766/ΕΚ και 86/217/ΕΚ καταργούνται, 
με τη θέση σε ισχύ των προδιαγραφών για 
τη συμπερίληψη  των διατάξεων που 
περιέχονται στις προαναφερθείσες 
οδηγίες στην οδηγία  2004/22/ΕΚ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα και για να διατηρηθεί η εναρμονισμένη προσέγγιση 
της νομοθεσίας, θα πρέπει να προστεθούν οι νομοθετικές πράξεις που καταργούνται στην γενική 
οδηγία (2004/22/EΚ) σχετικά με τα όργανα μέτρησης.

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

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 2 – Παράγραφος  1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως τις {31 Δεκεμβρίου 
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 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως τις 30 Απριλίου 2013 το 
αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
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μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
{1η Ιανουαρίου 2010}.

μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
{1η Μαΐου 2013}.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.


