
AM\806447HU.doc PE439.286v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2008/0227(COD)

25.2.2010

MÓDOSÍTÁS:
10–16

Jelentéstervezet
Anja Weisgerber
(PE431.201v01-00)

a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 
76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2008)0801 – C7-0467/2008 – 2008/0227(COD))



PE439.286v01-00 2/7 AM\806447HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\806447HU.doc 3/7 PE439.286v01-00

HU

Módosítás 10
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A technikai haladást és innovációt a 
hatályon kívül helyezendő irányelvek 
hatálya alá tartozó mérőeszközök 
vonatkozásában biztosítja a kifejlesztett 
nemzetközi és európai szabványok 
önkéntes alkalmazása, vagy az ilyen új 
előírásokat végrehajtó nemzeti 
rendelkezések alkalmazása. Továbbá 
valamennyi érintett termék belső piacon 
való szabad áramlását biztosítja az EK 
Szerződés 28. és 30. cikkének, valamint a 
kölcsönös elismerés elvének megfelelő 
alkalmazása.

(5) A technikai haladást és innovációt a 
hatályon kívül helyezendő irányelvek 
hatálya alá tartozó mérőeszközök 
vonatkozásában biztosítja a további 
rendelkezéseknek a mérőeszközökről 
szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvbe1

való felvétele. Továbbá valamennyi érintett 
termék belső piacon való szabad áramlását 
biztosítja az EK Szerződés 28. és 30. 
cikkének, valamint a kölcsönös elismerés 
elvének megfelelő alkalmazása.

1HL L 135., 2004.4.30., 1. o.

Or. de

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében, valamint a jogalkotás harmonizált jellegének 
megőrzéséhez a hatályon kívül helyezendő jogi aktusokat bele kell illeszteni a 
mérőeszközökről szóló általános irányelvbe (2004/22/EK).

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A technikai haladást és innovációt a 
hatályon kívül helyezendő irányelvek 
hatálya alá tartozó mérőeszközök 
vonatkozásában biztosítja a kifejlesztett 
nemzetközi és európai szabványok 
önkéntes alkalmazása, vagy az ilyen új 
előírásokat végrehajtó nemzeti 

(5) A technikai haladást és innovációt a 
hatályon kívül helyezendő irányelvek 
hatálya alá tartozó mérőeszközök 
vonatkozásában a kifejlesztett nemzetközi 
és európai szabványok önkéntes 
alkalmazása vagy az ilyen új előírásokat 
végrehajtó nemzeti rendelkezések 
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rendelkezések alkalmazása. Továbbá 
valamennyi érintett termék belső piacon 
való szabad áramlását biztosítja az EK 
Szerződés 28. és 30. cikkének, valamint a 
kölcsönös elismerés elvének megfelelő 
alkalmazása.

alkalmazása, vagy a jobb jogalkotás 
elveinek való megfelelés biztosítja majd a 
további rendelkezéseknek a 
mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-
i 2004/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvbe1 való beillesztése révén. 
Továbbá valamennyi érintett termék belső 
piacon való szabad áramlását biztosítja az 
EK Szerződés 28. és 30. cikkének, 
valamint a kölcsönös elismerés elvének 
megfelelő alkalmazása.
1HL L 135., 2004.4.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében indokolt beilleszteni ide annak a lehetőségét, hogy 
a hatályon kívül helyezendő irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszerekre vonatkozó 
rendelkezéseket a mérőműszerekről szóló általános irányelvbe (2004/22/EK) vezessék be.

Módosítás 12
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az irányelvek hatályon kívül 
helyezésének nem szabad az áruk szabad 
mozgásának új korlátozásához vezetnie, 
sem az adminisztratív terhek növeléséhez.
Továbbá az arányosság és a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 
mellett, nincs bizonyíték a magasabb 
szintű fogyasztóvédelem közös 
szükségletére vonatkozóan.

(6) Az irányelvek hatályon kívül 
helyezésének nem szabad az áruk szabad 
mozgásának új korlátozásához vezetnie, 
sem az adminisztratív terhek növeléséhez.
A jelenlegi harmonizációt a nyitott belső 
piac elvére való tekintettel továbbra is meg 
kell őrizni.

Or. de

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében, valamint a jogalkotás harmonizált jellegének 
megőrzéséhez a hatályon kívül helyezendő jogi aktusokat be kell vonni a mérőeszközökről 
szóló általános irányelvbe (2004/22/EK).
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Módosítás 13
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 
71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, 
a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a
86/217/EGK irányelvet ezért hatályon 
kívül kell helyezni.

(7) A 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 
71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, 
a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 
86/217/EGK irányelvet ezért hatályon 
kívül kell helyezni, amint annak 
rendelkezéseit felvették a 2004/22/EK 
irányelvbe.

Or. de

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében, valamint a jogalkotás harmonizált jellegének 
megőrzéséhez a hatályon kívül helyezendő jogi aktusokat bele kell illeszteni a 
mérőeszközökről szóló általános irányelvbe (2004/22/EK).

Módosítás 14
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a
71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 
75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK 
és a 86/217/EGK irányelv 2010. január 1-
jei hatállyal hatályát veszti.

A 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 
74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, 
a 76/766/EGK és a 86/217/EGK irányelv
2014. május 1-jei hatállyal hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek 
hatályon kívül helyezése olyan jogbizonytalanságot eredményez-e, amely a szabályok európai 
szintű harmonizációját teszi szükségessé. Ezért az irányelveket most hatályon kívül fogják 
helyezni, a többi hét irányelvet szintén, de csak azt követően, hogy a területre vonatkozó 
alapvető jogi eszköz, a merőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv általánosabb 
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felülvizsgálatával kapcsolatban sor kerül a lehetséges következmények elemzésére. Ezért 
kellően előre szükséges időpontot szabni a hét irányelv hatályon kívül helyezésére azért, hogy 
lehetővé váljon a jogalkotók számára, hogy a 2004/22 irányelv felülvizsgálata kapcsán saját 
álláspontot foglaljanak el.

Módosítás 15
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 
71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, 
a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 
86/217/EGK irányelv 2010. január 1-jei 
hatállyal hatályát veszti.

A 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 
71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, 
a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 
86/217/EGK irányelvet az említett 
irányelvekben szereplő rendelkezések 
2004/22/EK irányelvbe történő felvételéről 
szóló előírások hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni.

Or. de

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében, valamint a jogalkotás harmonizált jellegének 
megőrzéséhez a hatályon kívül helyezendő jogi aktusokat bele kell illeszteni a 
mérőeszközökről szóló általános irányelvbe (2004/22/EK).

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. 
december 31-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 

(1) A tagállamok legkésőbb 2014. április 
30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint a rendelkezések és az irányelv 
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rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
Ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1-
től alkalmazzák.

közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
Ezeket a rendelkezéseket 2014. május 1-től 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek 
hatályon kívül helyezése olyan jogi bizonytalanságot eredményez-e, amely a szabályok 
európai szintű harmonizációját teszi szükségessé. Ezért az irányelveket most hatályon kívül 
fogják helyezni, a többi hét irányelvet szintén, de csak azt követően, hogy a területre 
vonatkozó alapvető jogi eszköz, a merőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv általánosabb 
felülvizsgálatával kapcsolatban sor kerül a lehetséges következmények elemzésére. Ezért 
kellően előre szükséges időpontot szabni a hét irányelv hatályon kívül helyezésére azért, hogy 
lehetővé váljon a jogalkotók számára, hogy a 2004/22 irányelv felülvizsgálata kapcsán saját 
álláspontot foglaljanak el.


