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Muudatusettepanek 10
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kehtetuks tunnistatavates direktiivides 
käsitletud mõõtevahenditega seotud 
tehniline progress ja innovatsioon on 
praktikas tagatud välja töötatud 
rahvusvaheliste ja Euroopa tasandi 
standardite vabatahtliku kohaldamisega 
või uute tehniliste nõuete rakendamist 
käsitlevate riiklike normide 
kohaldamisega. Kõigi kõnealuste toodete 
vaba liikumine siseturul on tagatud EÜ 
asutamislepingu artiklite 28–30 ja 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rahuldava kohaldamisega.

(5) Kehtetuks tunnistatavates direktiivides 
käsitletud mõõtevahenditega seotud 
tehniline progress ja innovatsioon on 
praktikas tagatud sätete lisamisega  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/22/EÜ (mõõtevahendite 
kohta)1. Kõigi kõnealuste toodete vaba 
liikumine siseturul on tagatud EÜ 
asutamislepingu artiklite 28–30 ja 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rahuldava kohaldamisega.

1ELT L 135, 30.4.2004, lk 1.

Or. de

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks ja õigusnormide ühtlustatuse säilitamiseks tuleks kehtetuks 
tunnistatud õigusaktide sätted lisada mõõtevahendite ülddirektiivi (2004/22/EÜ).

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kehtetuks tunnistatavates direktiivides 
käsitletud mõõtevahenditega seotud 
tehniline progress ja innovatsioon on
praktikas tagatud välja töötatud 
rahvusvaheliste ja Euroopa tasandi 
standardite vabatahtliku kohaldamisega või 
uute tehniliste nõuete rakendamist 
käsitlevate riiklike normide 

(5) Kehtetuks tunnistatavates direktiivides 
käsitletud mõõtevahenditega seotud 
tehniline progress ja innovatsioon 
tagatakse praktikas välja töötatud 
rahvusvaheliste ja Euroopa tasandi 
standardite vabatahtliku kohaldamisega või 
uute tehniliste nõuete rakendamist 
käsitlevate riiklike normide kohaldamisega 
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kohaldamisega. Kõigi kõnealuste toodete 
vaba liikumine siseturul on tagatud EÜ 
asutamislepingu artiklite 28–30 ja 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rahuldava kohaldamisega.

või – parema õigusloome põhimõtete 
kohaselt – sätete lisamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiivi 2004/22/EÜ 
(mõõtevahendite kohta). Kõigi kõnealuste 
toodete vaba liikumine siseturul on tagatud 
EÜ asutamislepingu artiklite 28–30 ja 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rahuldava kohaldamisega.
1ELT L 135, 30.4.2004, lk 1.

Or. en

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks on siin sätestatud võimalus lisada kehtetuks tunnistatud 
direktiivide mõõtevahendeid käsitlevad sätted mõõtevahendite ülddirektiivi (2004/22/EÜ).

Muudatusettepanek 12
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Direktiivide kehtetuks tunnistamine ei 
tohiks tekitada uusi vaba liikumise tõkkeid 
või täiendavat halduskoormust.
Proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõtetest lähtuvalt ei ole tõendeid, et 
oleks vaja üldiselt tõsta tarbijakaitse taset.

(6) Direktiivide kehtetuks tunnistamine ei 
tohiks tekitada uusi vaba liikumise tõkkeid 
või täiendavat halduskoormust.
Olemasolev ühtlus tuleks avatud siseturu 
põhimõtet arvesse võttes säilitada.

Or. de

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks ja õigusnormide ühtlustatuse säilitamiseks tuleks kehtetuks 
tunnistatud õigusaktide sätted lisada mõõtevahendite ülddirektiivi (2004/22/EÜ).
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Muudatusettepanek 13
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 
71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 
76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 
86/217/EMÜ tuleks seetõttu kehtetuks 
tunnistada.

(7) Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 
74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 
76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ tuleks 
seetõttu kehtetuks tunnistada, niipea kui 
nende sätted on lisatud direktiivi 
2004/22/EÜ.  

Or. de

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks ja õigusnormide ühtlustatuse säilitamiseks tuleks kehtetuks 
tunnistatud õigusaktide sätted lisada mõõtevahendite ülddirektiivi (2004/22/EÜ).

Muudatusettepanek 14
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 
71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 
76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 
86/217/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 
{1. jaanuarist 2010}.

Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 
74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 
76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. maist 2014.

Or. en

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 15
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 
71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 
76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 
86/217/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 
{1. jaanuarist 2010}.

Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 
74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 
76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ muutuvad 
kehtetuks, kui jõustuvad sätted nendes 
direktiivides sisalduvate sätete lisamise  
kohta direktiivi 2004/22/EÜ.  

Or. de

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks ja õigusnormide ühtlustatuse säilitamiseks tuleks kehtetuks 
tunnistatud õigusaktide sätted lisada mõõtevahendite ülddirektiivi (2004/22/EÜ).

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
{31. detsembriks 2009}. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates {1. jaanuarist 2010}.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
{30. aprilliks 2014}. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates {1. maist 2014}.

Or. en

Selgitus

Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will 
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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.


