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Grozījums Nr. 10
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tehniskā attīstība un jauninājumi 
attiecībā uz mērinstrumentiem, uz kuriem 
attiecas atceltās direktīvas, praksē tiek 
nodrošināti, brīvprātīgi piemērojot 
izstrādātos starptautiskos vai Eiropas 
standartus vai piemērojot valsts 
noteikumus, ar kuriem īsteno šādas 
jaunas specifikācijas. Turklāt visu to 
ražojumu brīvu apriti iekšējā tirgū, uz 
kuriem attiecas minētās direktīvas, 
nodrošina, apmierinoši piemērojot EK 
līguma 28. līdz 30. pantu un savstarpējās 
atzīšanas principu.

(5) Tehniskā attīstība un jauninājumi 
attiecībā uz mērinstrumentiem, uz kuriem 
attiecas atceltās direktīvas, praksē tiek 
nodrošināti, iekļaujot papildu noteikumus 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/22/EK par mērinstrumentiem1. 
Turklāt visu to ražojumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū, uz kuriem attiecas minētās 
direktīvas, nodrošina, apmierinoši 
piemērojot EK līguma 28. līdz 30. pantu un 
savstarpējās atzīšanas principu.

1OV L 135, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu juridisko nenoteiktību un ievērotu saskaņotas likumdošanas principu, 
atceļamie tiesību akti būtu jāiekļauj vispārējā Mērinstrumentu direktīvā (2004/22/EK).

Grozījums Nr. 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tehniskā attīstība un jauninājumi 
attiecībā uz mērinstrumentiem, uz kuriem 
attiecas atceltās direktīvas, praksē tiek
nodrošināti, brīvprātīgi piemērojot 
izstrādātos starptautiskos vai Eiropas 
standartus vai piemērojot valsts 

(5) Tehniskā attīstība un jauninājumi 
attiecībā uz mērinstrumentiem, uz kuriem 
attiecas atceltās direktīvas, praksē tiks
nodrošināti, brīvprātīgi piemērojot 
izstrādātos starptautiskos vai Eiropas 
standartus, piemērojot valsts noteikumus, 
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noteikumus, ar kuriem īsteno šādas jaunas 
specifikācijas. Turklāt visu to ražojumu 
brīvu apriti iekšējā tirgū, uz kuriem attiecas 
minētās direktīvas, nodrošina, apmierinoši 
piemērojot EK līguma 28. līdz 30. pantu un 
savstarpējās atzīšanas principu.

ar kuriem īsteno šādas jaunas 
specifikācijas, vai atbilstīgi labāka 
likumdošanas procesa principiem 
iekļaujot papildu noteikumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/22/EK par 
mērinstrumentiem1. Turklāt visu to 
ražojumu brīvu apriti iekšējā tirgū, uz 
kuriem attiecas minētās direktīvas, 
nodrošina, apmierinoši piemērojot EK 
līguma 28. līdz 30. pantu un savstarpējās 
atzīšanas principu.
1 OV L 135, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums
Lai nepieļautu jebkādu juridisko nenoteiktību, šajā apsvērumā tiek paredzēta iespēja iekļaut 
vispārējā Mērinstrumentu direktīvā (2004/22/EK) noteikumus attiecībā uz tiem 
mērinstrumentiem, uz kuriem attiecas atceltās direktīvas.

Grozījums Nr. 12
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Direktīvu atcelšana nedrīkst radīt 
jaunus šķēršļus brīvai apritei vai papildu 
administratīvo slogu. Turklāt, ievērojot 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus, nav pierādījumu tam, ka 
kopumā ir vajadzīga augstāka līmeņa 
patērētāju aizsardzība.

(6) Direktīvu atcelšana nedrīkst radīt 
jaunus šķēršļus brīvai apritei vai papildu 
administratīvo slogu. Ievērojot atvērta 
iekšējā tirgus principu, būtu jāsaglabā 
pastāvošā saskaņošana.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu juridisko nenoteiktību un ievērotu saskaņotas likumdošanas principu, 
atceļamie tiesību akti būtu jāiekļauj vispārējā Mērinstrumentu direktīvā (2004/22/EK).
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Grozījums Nr. 13
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jāatceļ Direktīva 71/317/EEK, 
71/347/EEK, 71/349/EEK, 74/148/EEK, 
75/33/EEK, 76/765/EEK, 76/766/EEK un 
86/217/EEK.

(7) Tādēļ jāatceļ Direktīva 71/317/EEK, 
71/347/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 
76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK, 
tiklīdz šo direktīvu noteikumi ir iekļauti 
Direktīvā 2004/22/EK.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu juridisko nenoteiktību un ievērotu saskaņotas likumdošanas principu, 
atceļamie tiesību akti būtu jāiekļauj vispārējā Mērinstrumentu direktīvā (2004/22/EK).

Grozījums Nr. 14
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 
71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 
76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK 
atceļ ar {2010. gada 1. janvāri}.

Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 
74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 
76/766/EEK un 86/217/EEK atceļ ar 
2014. gada 1. maiju.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod vairāk laika, lai tās varētu izpētīt, vai minēto direktīvu atcelšana 
izraisīs juridisku nenoteiktību, kas savukārt radītu nepieciešamību attiecīgos noteikumus 
saskaņot Eiropas līmenī. Tādēļ tagad jāatceļ viena direktīva; pārējās septiņas direktīvas arī 
tiks atceltas, taču tas notiks vēlāk, proti, pēc iespējamo seku analīzes, ko veiks saistībā ar šīs 
jomas galvenā juridiskā instrumenta — Mērinstrumentu direktīvas (2004/22/EK) — plašāku 
pārskatīšanu. Tādēļ būtu piemēroti šo septiņu direktīvu atcelšanas dienu noteikt pietiekami 
savlaicīgi, lai likumdevējiem būtu iespējams gūt savādāku viedokli, veicot Direktīvas 
2004/22/EK pārskatīšanu.
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Grozījums Nr. 15
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 
71/349/EEK, 74/148/EEK, 75/33/EEK, 
76/765/EEK, 76/766/EEK un 86/217/EEK 
atceļ ar {2010. gada 1. janvāri}.

Direktīvu 71/317/EEK, 71/347/EEK, 
74/148/EEK, 75/33/EEK, 76/765/EEK, 
76/766/EEK un 86/217/EEK atceļ, stājoties 
spēkā noteikumiem par minētajās 
direktīvās paredzēto normu iekļaušanu 
Direktīvā 2004/22/EK.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu juridisko nenoteiktību un ievērotu saskaņotas likumdošanas principu,
atceļamie tiesību akti būtu jāiekļauj vispārējā Mērinstrumentu direktīvā (2004/22/EK).

Grozījums Nr. 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz {2009. gada 
31. decembrim} pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu. Tās piemēro minētos 
noteikumus no {2010. gada 1. janvāra}.

1. Dalībvalstis līdz {2014. gada 
30. aprīlim} pieņem un publicē normatīvos 
un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu. Tās piemēro minētos noteikumus
no {2014. gada 1. maija}.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod vairāk laika, lai tās varētu izpētīt, vai minēto direktīvu atcelšana 
izraisīs juridisku nenoteiktību, kas savukārt radītu nepieciešamību attiecīgos noteikumus 
saskaņot Eiropas līmenī. Tādēļ tagad jāatceļ viena direktīva; pārējās septiņas direktīvas arī 
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tiks atceltas, taču tas notiks vēlāk, proti, pēc iespējamo seku analīzes, ko veiks saistībā ar šīs 
jomas galvenā juridiskā instrumenta — Mērinstrumentu direktīvas (2004/22/EK) — plašāku 
pārskatīšanu. Tādēļ būtu piemēroti šo septiņu direktīvu atcelšanas dienu noteikt pietiekami 
savlaicīgi, lai likumdevējiem būtu iespējams gūt savādāku viedokli, veicot Direktīvas 
2004/22/EK pārskatīšanu.


