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Tarkistus 10
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kumottavien direktiivien alaan 
kuuluviin mittauslaitteisiin liittyvästä 
teknisestä kehityksestä ja innovoinnista 
huolehditaan käytännössä soveltamalla 
joko kehitettyjä kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia standardeja 
vapaaehtoispohjalta taikka tällaisten 
uusien eritelmien täytäntöön panemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä. 
Kaikkien niiden piiriin kuuluvien laitteitten 
vapaasta liikkuvuudesta sisämarkkinoilla 
huolehditaan puolestaan sillä, että EY:n 
perustamissopimuksen 28–30 artiklaa ja 
keskinäisen tunnustamisen periaatetta 
sovelletaan asianmukaisesti.

(5) Kumottavien direktiivien alaan 
kuuluviin mittauslaitteisiin liittyvästä 
teknisestä kehityksestä ja innovoinnista 
huolehditaan käytännössä sisällyttämällä 
lisäsäännöksiä mittauslaitteista 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/22/EY1. Kaikkien niiden 
piiriin kuuluvien laitteitten vapaasta 
liikkuvuudesta sisämarkkinoilla 
huolehditaan puolestaan sillä, että EY:n 
perustamissopimuksen 28–30 artiklaa ja 
keskinäisen tunnustamisen periaatetta 
sovelletaan asianmukaisesti.

1 EUVL L 135, 30.4.2004, s.1.

Or. de

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi ja lainsäädännön yhteensopivuuden 
säilyttämiseksi kumottavat säädökset olisi sisällytettävä yleiseen mittauslaitedirektiiviin
(2004/22/EY).

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kumottavien direktiivien alaan 
kuuluviin mittauslaitteisiin liittyvästä 
teknisestä kehityksestä ja innovoinnista 

(5) Kumottavien direktiivien alaan 
kuuluviin mittauslaitteisiin liittyvästä 
teknisestä kehityksestä ja innovoinnista 
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huolehditaan käytännössä soveltamalla 
joko kehitettyjä kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia standardeja 
vapaaehtoispohjalta taikka tällaisten uusien 
eritelmien täytäntöön panemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä. Kaikkien 
niiden piiriin kuuluvien laitteitten vapaasta 
liikkuvuudesta sisämarkkinoilla 
huolehditaan puolestaan sillä, että EY:n 
perustamissopimuksen 28–30 artiklaa ja 
keskinäisen tunnustamisen periaatetta 
sovelletaan asianmukaisesti.

huolehditaan käytännössä soveltamalla 
joko kehitettyjä kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia standardeja 
vapaaehtoispohjalta taikka tällaisten uusien 
eritelmien täytäntöön panemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä tai
sisällyttämällä sääntelyn parantamista 
koskevien periaatteiden mukaisesti 
lisäsäännöksiä mittauslaitteista 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/22/EY1. Kaikkien niiden 
piiriin kuuluvien laitteitten vapaasta 
liikkuvuudesta sisämarkkinoilla 
huolehditaan puolestaan sillä, että EY:n 
perustamissopimuksen 28–30 artiklaa ja 
keskinäisen tunnustamisen periaatetta 
sovelletaan asianmukaisesti.
1 EUVL L 135, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tässä esitetään mahdollisuus sisällyttää yleiseen 
mittauslaitedirektiiviin (2004/22/EY) säännöksiä, joissa viitataan kumottavien direktiivien 
kattamiin mittauslaitteisiin.

Tarkistus 12
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivien kumoamisen ei pitäisi 
johtaa uusiin vapaan liikkuvuuden esteisiin 
eikä lisätä hallinnollista taakkaa. 
Suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita 
kunnioittaen näyttäisi myös siltä, ettei 
kuluttajansuojan parantamiseen olisi 
yhteistä tarvetta.

(6) Direktiivien kumoamisen ei pitäisi 
johtaa uusiin vapaan liikkuvuuden esteisiin 
eikä lisätä hallinnollista taakkaa. Nykyinen 
yhdenmukaistamisen taso olisi säilytettävä 
avointen sisämarkkinoiden periaatteen 
huomioon ottamiseksi.

Or. de
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Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi ja lainsäädännön yhteensopivuuden 
säilyttämiseksi kumottavat säädökset olisi sisällytettävä yleiseen mittauslaitedirektiiviin 
(2004/22/EY).

Tarkistus 13
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivit 71/317/ETY, 71/347/ETY, 
71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 
76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY 
olisi sen vuoksi kumottava.

(7) Direktiivit 71/317/ETY, 71/347/ETY, 
74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 
76/766/ETY ja 86/217/ETY olisi sen 
vuoksi kumottava niin pian kuin niiden 
säännökset on sisällytetty direktiiviin 
2004/22/EY.

Or. de

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi ja lainsäädännön yhteensopivuuden 
säilyttämiseksi kumottavat säädökset olisi sisällytettävä yleiseen mittauslaitedirektiiviin 
(2004/22/EY).

Tarkistus 14
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivit 71/317/ETY, 
71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 
75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 
86/217/ETY {1 päivästä tammikuuta 
2010}.

Kumotaan direktiivit 71/317/ETY, 
71/347/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 
76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY 
1 päivästä toukokuuta 2014.

Or. en
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 15
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivit 71/317/ETY, 
71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 
75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 
86/217/ETY {1 päivästä tammikuuta 
2010}.

Kumotaan direktiivit 71/317/ETY, 
71/347/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 
76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY,
sitten kun säännökset edellä mainittujen 
direktiivien säännösten sisällyttämisestä 
direktiiviin 2004/22/EY tulevat voimaan.

Or. de

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi ja lainsäädännön yhteensopivuuden 
säilyttämiseksi kumottavat säädökset olisi sisällytettävä yleiseen mittauslaitedirektiiviin 
(2004/22/EY).
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Tarkistus 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
{31 päivänä joulukuuta 2009}. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko. Niiden on sovellettava 
näitä säännöksiä {1 päivästä tammikuuta 
2010}.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
{30 päivänä huhtikuuta 2014}. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko. Niiden on sovellettava 
näitä säännöksiä 
{1 päivästä toukokuuta 2014}.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)


