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Pakeitimas 10
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Su panaikinamose direktyvose 
numatytomis matavimo priemonėmis 
susijusi technikos pažanga ir inovacijos 
praktiškai užtikrinamos savanoriškai 
taikant parengtus tarptautinius ir 
Europos standartus arba taikant 
nacionalines nuostatas, kuriomis 
įgyvendinamos šios naujos specifikacijos. 
Be to, visų su direktyvomis susijusių 
produktų laisva apyvarta vidaus rinkoje 
užtikrinama tinkamai taikant EB sutarties 
28–30 straipsnius ir abipusio pripažinimo 
principą.

(5) Su panaikinamose direktyvose 
numatytomis matavimo priemonėmis 
susijusi technikos pažanga ir inovacijos 
praktiškai užtikrinamos į 2004 m. kovo 31 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo 
priemonių1 įtraukiant papildomas 
nuostatas. Be to, visų su direktyvomis 
susijusių produktų laisva apyvarta vidaus 
rinkoje užtikrinama tinkamai taikant EB 
sutarties 28–30 straipsnius ir abipusio 
pripažinimo principą.

1OL L 135, 2004 4 30, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir užtikrinti suderintą teisėkūrą, naikinamus teisės
aktus reikėtų įtraukti į direktyvą dėl matavimo prietaisų (2004/22/EB).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Su panaikinamose direktyvose 
numatytomis matavimo priemonėmis 
susijusi technikos pažanga ir inovacijos 
praktiškai užtikrinamos savanoriškai 
taikant parengtus tarptautinius ir Europos 
standartus arba taikant nacionalines 
nuostatas, kuriomis įgyvendinamos šios 

(5) Su panaikinamose direktyvose 
numatytomis matavimo priemonėmis 
susijusi technikos pažanga ir inovacijos 
praktiškai bus užtikrinamos savanoriškai 
taikant parengtus tarptautinius ir Europos 
standartus arba taikant nacionalines
nuostatas, kuriomis įgyvendinamos šios 
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naujos specifikacijos. Be to, visų su 
direktyvomis susijusių produktų laisva 
apyvarta vidaus rinkoje užtikrinama 
tinkamai taikant EB sutarties 28–30 
straipsnius ir abipusio pripažinimo 
principą.

naujos specifikacijos arba, laikantis 
geresnės teisėkūros principų, į 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl 
matavimo priemonių1 įtraukiant 
papildomas nuostatas. Be to, visų su 
direktyvomis susijusių produktų laisva 
apyvarta vidaus rinkoje užtikrinama 
tinkamai taikant EB sutarties 28–30 
straipsnius ir abipusio pripažinimo 
principą.
1 OL L 135, 2004 30 4., p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo paminima galimybė įtraukti nuostatas dėl 
panaikinamose direktyvose nurodytų matavimo priemonių į direktyvą dėl matavimo priemonių 
(2004/22/EB).

Pakeitimas 12
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Panaikinus direktyvas neturėtų atsirasti 
jokių naujų kliūčių laisvam judėjimui ir 
jokios papildomos administracinės naštos. 
Be to, laikantis proporcingumo ir 
subsidiarumo principų, nėra jokių 
įrodymų, kad yra būtina didesnė vartotojų 
apsauga.

(6) Panaikinus direktyvas neturėtų atsirasti 
jokių naujų kliūčių laisvam judėjimui ir 
jokios papildomos administracinės naštos. 
Atsižvelgiant į esminį atviros vidaus 
rinkos principą, turėtų būti ir toliau 
užtikrinamas vykdomas derinimas. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir užtikrinti suderintą teisėkūrą, naikinamus teisės 
aktus reikėtų įtraukti į direktyvą dėl matavimo prietaisų (2004/22/EB).
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Pakeitimas 13
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl direktyvos 71/317/EEB, 
71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 
75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 
86/217/EEB turėtų būti panaikintos.

(7) Todėl Direktyvos 71/317/EEB, 
71/347/EEB, 74/148/EB, 75/33/EB, 
76/765/EB, 76/766/EB ir 86/217/EB turėtų 
būti panaikintos, kai tik jų nuostatos bus 
įtrauktos į direktyvą 2004/22/EB.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir užtikrinti suderintą teisėkūrą, naikinamus teisės 
aktus reikėtų įtraukti į direktyvą dėl matavimo prietaisų (2004/22/EB).

Pakeitimas 14
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB,
71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 
76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB 
panaikinamos nuo 2010 m. sausio 1 d.

Direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 
74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 
76/766/EEB ir 86/217/EEB panaikinamos 
nuo 2014 m. gegužės 1 d.

Or. en

Pagrindimas

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.



PE439.286v01-00 6/7 AM\806447LT.doc

LT

Pakeitimas 15
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 
71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 
76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB 
panaikinamos nuo 2010 m. sausio 1 d.

Direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 
74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 
76/766/EEB ir 86/217/EEB panaikinamos 
įsigaliojus nuostatams dėl minėtose 
direktyvose pateikiamų taisyklių 
įtraukimo į direktyvą 2004/22/EB.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir užtikrinti suderintą teisėkūrą, naikinamus teisės 
aktus reikėtų įtraukti į direktyvą dėl matavimo prietaisų (2004/22/EB).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios 
direktyvos įgyvendinimui, ne vėliau kaip 
iki {2009 m. gruodžio 31 d.}. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės
aktų ir tų teisės aktų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę. Jos tuos teisės aktus taiko 
nuo {2010 m. sausio 1 d.}.

1. Valstybės narės iki {2014 m. balandžio 
30 d.} priima ir paskelbia įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus šios direktyvos 
įgyvendinimui. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų tekstą ir tų teisės 
aktų bei šios direktyvos atitikties lentelę.
Jos tuos teisės aktus taiko nuo {2014 m. 
gegužės 1 d.}.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.


